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Caríssimos irmãos e irmãs,  

Com alegria, estamos oferecendo às Dioceses do Regional Nordeste II o 
primeiro subsídio, preparado para animar a devoção mariana de nossas comunidades, 
grupos e famílias durante o mês de maio. Este pequeno livro nasce como fruto do 
desejo de caminharmos juntos, de manifestarmos a comunhão pastoral que nos une 
como Igreja, a par" r de es# mulos comuns, em sintonia com o ano de preparação 
para a celebração do Congresso Eucarís" co Nacional, que acontecerá em Recife, no 
próximo mês de novembro. 

“Maria, mulher eucarís! ca, imagem e modelo da Igreja em Saída”. Foi o 
tema escolhido para o mês mariano, inspirado na Encíclica Ecclesia de Eucharis� a, 
do Papa João Paulo II, que convida a Igreja a contemplar a Virgem Maria como 
“mulher eucarís" ca na totalidade de sua vida”. Vendo nela o seu modelo e exemplo, 
a Comunidade Cristã deve sen" r-se impulsionada a imitá-la na sua relação com o 
Mistério da Eucaris" a. (cfr. EE, 53). O lema “Saiu, subiu a montanha, levou Jesus e 
serviu”, inspirado no episódio da visita da Virgem Maria a Isabel (Lc 1,39-56), é um 
convite para refl e" rmos sobre o dinamismo da vida eucarís" ca em nossa existência 
quo" diana e suas consequências para a missão. 

O presente subsídio nos oferece um esquema de celebração que pode ser 
adaptado, de acordo com o costume de cada lugar. As orações foram preparadas à luz 
do tema proposto para o Mês Mariano. Na meditação da Palavra de Deus, seguimos 
a ordem litúrgica dos evangelhos do Tempo Pascal, oferecendo às comunidades 
pistas para refl exão e par" lha. Esperamos que todos possam aproveitar os es# mulos 
propostos e contribuir para melhorar e aperfeiçoar este subsídio, a par" r de 
sugestões apresentadas à Comissão Regional. 

Que a devoção à Virgem Maria, celebrada intensamente durante este mês de 
maio, acenda em todos nós a piedade eucarís" ca, para vivermos em sua integridade 
o Mistério do Sacramento, tanto na celebração quanto no testemunho de vida. Que, 
na contemplação da Mulher Eucarís" ca, conheçamos a força transformadora da 
Eucaris" a e a testemunhemos, construindo um mundo novo renovado pelo amor 
que se faz dom e solidariedade, onde haja “pão em todas as mesas” e não “exista 
necessitados entre nós”, sinal e anúncio do Reino defi ni" vo.  

Com afeto pastoral,

Dom Francisco de Sales A. Ba! sta, O. Carm
Bispo Referencial para a Liturgia

APRESENTAÇÃO
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Orientações gerais para as celebrações marianas

Os roteiros são apenas propostas, pois temos consciência da 
grande variedade de costumes, devoções e maneiras diferentes de cele-
brar o mês dedicado à Nossa Senhora. A seguir, apresentamos algumas 
orientações indispensáveis para que o mês mariano seja bem celebrado 
em nossas paróquias e comunidades:  

1º) Deve-se preparar, com dedicação, o espaço onde será feita a celebra-
ção: além de uma imagem da Virgem Maria, é bom que haja, também, o 
círio pascal (ou velas), um crucifi xo, fl ores e a Bíblia Sagrada;

2º) As sugestões que trazemos podem ser u$ lizadas na sua totalida-
de ou adaptadas, conforme os costumes de cada comunidade. Outros 
elementos podem ser acrescentados ou subtraídos do roteiro;

3º) É importante recordar que o mês de maio não é somente um “tem-
po mariano”, mas coincide com o Tempo Pascal, quando olhamos para 
a Mãe do Ressuscitado com a luz que vem da ressurreição de Cristo;

4º) Sendo possível, deve-se acender o círio pascal a cada celebração, 
para que seja destacada a Páscoa do Senhor;

5º) No momento da proclamação da Palavra de Deus, deve-se u! lizar 
sempre a Bíblia Sagrada ou o lecionário apropriado, evitando os fo-
lhetos, os livros de liturgias diárias e outros subsídios;

6º) Quando houver Celebração Eucarís$ ca, pode-se realizar a novena 
um pouco antes, com as devidas adaptações, u$ lizando as partes mais 
convenientes;

7º) O roteiro proposto para a coroação da imagem de Nossa Senhora 
pode ser u$ lizado, conforme decisão da comunidade. Sugerimos que 
seja após a novena ou a Santa Missa, se houver.

COMO BEM CELEBRAR O MÊS DE MAIO
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Nossa Senhora Aparecida

01 DE MAIO
TEMA: “Por Maria, nos é dado o Pão que desceu do céu!”.

REFRÃO MEDITATIVO  Minh’alma exulta em Deus, meu salvador. Meu 
coração exalta por seu amor. (CD Com Maria, Mãe de Jesus - faixa 1)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
primeiro dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias do 
mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, 
iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Por 

Maria, nos é dado o Pão que desceu do céu!”. Acolhemos, com muita ale-
gria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui presentes. Entoemos o 
canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Seja bendito o nosso Deus em todo tempo.

TODOS: Agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.

DIRIGENTE: Deus enviou a nós o seu Filho, nascido de mulher.

TODOS: E, no Espírito, concedeu-nos a graça de sermos fi lhos.

DIRIGENTE: Em Maria, sempre Virgem, Deus realizou maravilhas.

TODOS: Por isso, bendizemos o fruto do seu ventre, Jesus.

“Se a Eucaris# a é um mistério de fé que excede tanto a nossa inte-
ligência que nos obriga ao mais puro abandono à palavra de Deus, 
ninguém melhor do que Maria pode servir-nos de apoio e guia 
nesta a# tude de abandono” (S. João Paulo II).



MÊS DE MAIO COM MARIA – R������! NE2–CNBB

8

ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, Mulher Eucarís" ca, tu 
que par" cipaste a" vamente do sacri# cio do teu Filho sobre a cruz, ensina-
-nos a compreender que, em cada Eucaris" a, aquele sacri# cio de amor é 
renovado e atualizado. 

Faz, ó Mãe, que a Eucaris" a seja verdadeiramente a norma de nossa fé 
e de nossa vida, e que, nutrindo-nos do Pão da Vida, possamos viver a missão 
de testemunhar ao mundo a salvação oferecida por Deus, em Jesus, seu Filho.

Ajuda-nos a apressar, por meio da Eucaris" a, a comunhão que nos faz 
Igreja, reunida desde os confi ns da terra no teu Reino. Acompanha-nos em 
nosso caminho, para que sejamos autên" cos na fé e corajosos no testemunho.

Virgem San% ssima, confi amo-nos aos teus cuidados maternais e 
invocamos o teu auxílio sobre toda a Igreja. Nutrida pela Eucaris" a, seja ela 
sinal e profecia de autên" ca caridade, e faça resplandecer no coração do 
mundo o rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é Deus conosco, vive e 
reina com Pai e o Espírito, pelos séculos dos séculos. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de  01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Evangelho Vivente e da Igreja missionária! 
Rogai por todos nós junto ao vosso Filho, vencedor da morte, para que 
possamos assumir, com renovado ardor missionário, nossos trabalhos 
pastorais no dia a dia da “Igreja em Saída”, no espírito da missão permanente.

V. Ó Senhora e Rainha do céu, alegrai-vos! Aleluia!
R. Pois o vosso Filho ressuscitou! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)
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2. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Verbo Encarnado e dos que anunciam 
o Evangelho! Rogai por todos nós que padecemos por causa dos nossos 
pecados, para que nos empenhemos fi elmente na promoção da vida plena, 
a serviço do Reino de Deus.

V. Ó Mãe, Aquele que trouxeste em vosso seio ressuscitou, aleluia!
R. Rogai ao Bom Deus por todos nós! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe da Palavra Eterna e de todos os discípulos do 
Divino Mestre! Rogai por cada cristão que carrega suas cruzes diárias, para 
que, na esperança e na caridade, possamos ser cada vez mais uma Igreja 
discípula, missionária, profé$ ca, misericordiosa e samaritana.

V. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria! Aleluia!
R. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados 
pela força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 6,52-59

DIRIGENTE: Se pegarmos dois pedaços de vela acesos e derretermos os 
dois, ao mesmo tempo, num só recipiente, vamos perceber que dos dois 
pedaços se forma uma só coisa. Assim também, pela par$ cipação do corpo 
de Cristo e de seu precioso sangue, Ele se une a nós e nós nos unimos a Ele 
em uma só realidade. É o que nos diz a Palavra de Deus, hoje.
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Somos felizes, porque fomos convidados para a Ceia do Senhor. Somos 
felizes de poder comer a carne e beber o sangue do Senhor, e termos vida 
para sempre. Par" cipar da Santa Missa é o maior encontro possível entre 
nós e o Senhor Jesus Cristo. Não é um encontro eventual, passageiro. É um 
permanecer em união com Ele sempre; em in" midade com Ele, sempre. 
Assim, como Jesus vive em estreita união com o Pai, assim Ele vive em 
estreita união com os que se declaram seus discípulos.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO:
1.Como tem sido a minha frequência às Missas e minha par! cipação 
na comunidade? 

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  

CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 
(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Senhor nosso Deus, que nos destes a Virgem Maria como Mãe 
e modelo, concedei-nos a graça de caminhar, neste mês mariano, inspira-
dos por aquela em quem contemplamos, como em perfeita imagem, o que 
esperamos ser na Igreja. Por Cristo, nosso Senhor.

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par# cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

                    

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.

DIRIGENTE: O Deus da Paz, que nos reuniu para celebrar os louvores da 
Virgem Maria, vos san# fi que totalmente, e todo o vosso ser seja conser-
vado íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor nosso Jesus Cristo. 
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Maria, ó Mãe cheia de graça, Maria, protege os 
fi lhos teus. Maria, Maria, nós queremos con# go estar nos céus. (CD Celebra-
ções especiais vol. 4, faixa 17)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este se-
gundo dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias do mês de 
maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, iluminados 
pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Maria, fi el segui-

dora de Jesus”. Acolhemos, com muita alegria, todos os noitários deste dia e 
todos vocês aqui presentes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Ó Deus, tornai atentos e vigilantes nossos corações.

TODOS: Para escutarmos com prudência a vossa Palavra.

DIRIGENTE: Bem-aventurada a Virgem Maria, porque acreditou.

TODOS: E nela se cumpriu a Palavra do Senhor.

DIRIGENTE: Bendita sois vós, Virgem Maria, pelo Deus Al$ ssimo.

TODOS: Nossa geração vos proclama bem-aventurada.

02 DE MAIO
TEMA: “Maria, fi el seguidora de Jesus”.

“Maria, a primeira e perfeita discípula de Jesus, a primeira e per-
feita crente, modelo da Igreja em caminho, é aquela que abre 
esta estrada de maternidade da Igreja e sempre sustenta a sua 
missão...” (Papa Francisco).

Nossa Senhora das Neves – João Pessoa - PB
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Virgem Santa, Mãe de Deus e nossa, Mulher Eucarís" ca, nós 
te oferecemos esta nossa devoção e, humildemente, imploramos o teu au-
xílio. Concede-nos um coração puro e repleto de humildade, capaz de com-
preender, viver e testemunhar o mistério da Eucaris" a.

Inspira-nos, ó Mãe do Pão Vivo que desceu do céu, aquela fome e sede 
por Jesus, que nos faz descobrir, que sem Ele, nada podemos fazer. Fortalece os 
nossos passos, enquanto buscamos o Senhor com o coração sincero. Concede-
nos a graça de sempre encontrá-lo em cada Eucaris" a, de recebê-lo no Pão da 
Vida, de amá-lo como tu mesmo o amaste e de servi-lo nos pobres.

Suscita em nós um corajoso compromisso com a Eucaris" a, alimento 
da “Igreja em Saída”, sustento de nossa peregrinação terrena e pão que 
nutre a fraternidade. Orienta-nos, ó Mãe, em nosso testemunho, para que 
possamos progredir na solidariedade e na jus" ça, e proclamar, com a pa-
lavra e a vida, a presença e ação de Deus que “sacia de bens os famintos”. 
Desperta em nós a força do amor que se faz dom total, capaz de se consu-
mir por Deus no serviço, sem reservas, ao próximo.

TODOS: Amém. 

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de  01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, rogai por nós, para que possamos crescer 
na vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Ajudai-nos, com vossa intercessão, 
a vivermos guiados pela graça do santo ba" smo, para progredirmos no 
caminho da san" dade e da missão, alimentados pela Palavra e pela Eucaris" a.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)
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2. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, auxiliai todos os membros do povo de 
Deus, para que caminhem na jus" ça e na fraternidade. Ajudai-nos, com 
vossa intercessão, a crescermos na vida de oração, na vigilância e na 
caridade, como verdadeiro caminho de san" dade e serviço aos irmãos.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, socorrei com bondade todos os que a vós 
recorrem, de coração sincero, e que estão passando por tribulações. Ajudai-nos, 
com vossa intercessão, a sermos mais fortes no testemunho da vivência das 
bem-aventuranças, da paciência, da alegria, da coragem e do ardor missionário.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)

  

                

DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 6,60-69

DIRIGENTE: O Evangelho de São João preserva a lembrança de uma série 
de crises entre os seguidores de Jesus. Quase não temos dados. O relato 
apenas diz que os discípulos consideram duro o modo de Jesus falar. Prova-
velmente lhes parece muito forte a adesão que Jesus exige deles. Em deter-
minado momento, “muitos discípulos re" raram-se e já não andavam mais 
com Ele”. Muita gente seguia Jesus, como solucionador de vários proble-
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mas (curas, milagres, pão barato...). por fi m se decepcionam, porque Jesus 
exigia que aderissem ao projeto de Deus, que era aceitá-lo como Deus feito 
homem. E, ainda, iden# fi car-se com Ele através do gesto sacramental de 
comer o pão eucarís# co. O escândalo e a murmuração # nham como causa 
a afi rmação de Jesus: “Eu sou o pão que desceu do céu”. Para entender que 
Jesus era “o pão que desceu do céu” seria necessária a conversão. 

Para nós, hoje, a situação é idên# ca. Diante do pão eucarís# co que 
queremos comer, sabemos muito bem qual é o compromisso que devemos 
assumir: aceitar tudo aquilo que Jesus ensinou e iden# fi car a nossa vida com 
a Dele. Escuta, aceitação das propostas de Deus e dos mesmos sen# mentos de 
Cristo, meditação da sua palavra, são as condições que tornam possível o fi el 
seguimento ao Mestre. Maria é modelo destas a# tudes.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.A quem, de fato, estamos seguindo no nosso dia-a-dia?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra# dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)
                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.
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CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)

ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Senhor Deus, que realizastes maravilhas em vossa humilde ser-
va, a Virgem Maria, fazei que na nossa debilidade e pobreza se manifeste a 
potência da vossa graça. Por Cristo, nosso Senhor.

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par# cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175  - canto número: 24)

                    

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.

DIRIGENTE: O Deus da Paz, que nos reuniu para celebrar os louvores da 
Virgem Maria, vos san# fi que totalmente, e todo o vosso ser seja conser-
vado íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor nosso Jesus Cristo. 
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre.

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Mãe de todos os homens, ensina-nos a dizer: 
Amém! (CD Maria, Mãe da Canção Nova)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
terceiro dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias do 
mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, 
iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Nossa 

Senhora, divina pastora, Mãe de Jesus, o Bom Pastor”. Acolhemos, com 
muita alegria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui presentes. 
Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Elevemos ao Senhor o nosso canto de louvor.

TODOS: Invoquemos, sem cessar, o seu Santo Nome. 

DIRIGENTE: Com Maria, exaltemos a misericórdia divina.

DIRIGENTE: Que se estende sobre aqueles que o temem. 

TODOS: Celebremos, com fervor, nossa santa devoção.

DIRIGENTE: Bendizemos ao Senhor, por Maria, nossa mãe. 

Nossa Senhora da Apresentação – Natal – RN

03 DE MAIO
TEMA: “Nossa Senhora, divina pastora, Mãe de Jesus, o Bom Pastor”.

“Maria acompanhou o Bom Pastor na sua vida privada, quando 
Ele se preparava para o o# cio de pastor.... Por isso a Igreja con-
$ nua a falar de Maria, invocá-la com o % tulo de Mãe do Divino 
Pastor” (Beato Tiago Alberione).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Virgem Santa, Mãe de Deus e nossa, Mulher Eucarís" ca, nós 
te oferecemos esta nossa devoção e, humildemente, imploramos o teu au-
xílio. Concede-nos um coração puro e repleto de humildade, capaz de com-
preender, viver e testemunhar o mistério da Eucaris" a.

Inspira-nos, ó Mãe do Pão Vivo que desceu do céu, aquela fome e sede 
por Jesus, que nos faz descobrir, que sem Ele, nada podemos fazer. Fortalece os 
nossos passos, enquanto buscamos o Senhor com o coração sincero. Concede-
nos a graça de sempre encontrá-lo em cada Eucaris" a, de recebê-lo no Pão da 
Vida, de amá-lo como tu mesmo o amaste e de servi-lo nos pobres.

Suscita em nós um corajoso compromisso com a Eucaris" a, alimento 
da “Igreja em Saída”, sustento de nossa peregrinação terrena e pão que 
nutre a fraternidade. Orienta-nos, ó Mãe, em nosso testemunho, para 
que possamos progredir na solidariedade e na jus" ça, e proclamar, com a 
palavra e a vida, a presença e ação de Deus que “sacia de bens os famintos”. 
Desperta em nós a força do amor que se faz dom total, capaz de se consumir 
por Deus no serviço, sem reservas, ao próximo. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de  01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Virgem Maria, Mãe da ternura e da misericórdia, consagramos aos vossos 
cuidados maternos as nossas famílias, comunidades e paróquias. Protegei 
nossos sacerdotes, seminaristas e consagrados. Inspirai os cristãos leigos e 
leigas na sua missão. Suscitai, em nossa Igreja, santas e corajosas vocações 
para o serviço do Reino do vosso Filho, o nosso Deus e Salvador.
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V. Ó Maria, nossa querida mãe e advogada dos pecadores!
R. Acompanhai-nos enquanto peregrinamos nas estradas deste mundo!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Querida Mãe de Deus e Senhora nossa, abençoai-nos e nos confi rmai 
como discípulos de Jesus Cristo. Reves# -nos com sen# mentos de sincera 
compaixão. Tornai-nos sensíveis e acolhedores para com os que sofrem. 
Fazei-nos testemunhas corajosas do Evangelho, que salva e confortai-nos 
em nossas necessidades, angús# as e sofrimentos.

V. Filha predileta de Deus Pai, Rainha do céu e da terra! 
R. Guiai os nossos passos na missão de sermos presença do vosso Filho.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Caminhai conosco, ó doce e piedosa Mãe de Clemência. Que o vosso 
auxílio nos acompanhe sempre em nosso peregrinar, fortalecendo-nos em 
nossas lutas, provações e sofrimentos. Sede para nós sinal de esperança e 
de segura consolação, ensinai-nos a transformar as noites de nossas dores 
em auroras de vida e ressurreição.

V. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria!
R. Conduzi os rumos da nossa vida nos caminhos do Evangelho!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

            

DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 10,1-10



MÊS DE MAIO COM MARIA – R������! NE2–CNBB

20

DIRIGENTE: Desde o tempo do profeta Ezequiel, o povo de Deus, constan-
temente explorado, aguardava a vinda de um pastor que se preocupasse 
com sua vida. No Evangelho, Jesus é o Bom Pastor que conhece, cuida,  pro-
tege as ovelhas e denuncia os chefes do povo, como ladrões e assaltantes, 
que mantêm as ovelhas sob escravidão. Jesus é a porta por onde as ove-
lhas entram, de noite, para fi car protegidas, e saem, de dia, para encontrar 
pastagem. Jesus é a porta que deixa entrar e sair. O ladrão rouba, mata e 
destrói. Jesus veio para trazer vida em abundância.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.Que discernimento precisamos ter para dis! nguir o bom do mau 
pastor? 
2.O que nos caracteriza como boas ovelhas do rebanho do Senhor? 

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra$ dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.
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CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)

ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Pai de bondade, nós vos louvamos por Cristo Jesus, o Bom Pastor, 
porta aberta para que todos experimentem vossa bondade e misericórdia, pela 
intercessão da Virgem Maria, suscitai, no seio do vosso povo, santas vocações 
para o serviço e pastores, segundo o vosso coração. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par# cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus. 

DIRIGENTE: Deus, que permi# u que a Virgem percorresse os caminhos da 
fé e da dor, até chegar junto à cruz, ao ato supremo da caridade, nos con-
duza também pelos caminhos da fé, para que, sustentados pela Eucaris# a, 
cheguemos à plenitude do amor. Abençoe-nos o Deus de ternura e miseri-
córdia, Pai e Filho e Espírito Santo.  

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre.

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a ca-
minhar. Nós somos todos viandantes, mas é di" cil sempre andar. (CD Can-
tando louvor a Maria, faixa 9)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
quarto dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias do mês de 
maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, iluminados 
pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “A mãe, profe� za do 

fi lho Bom Pastor”. Acolhemos, com muita alegria, todos os noitários deste 
dia e todos vocês aqui presentes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Seja bendito o nosso Deus em todo tempo.

TODOS: Agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.

DIRIGENTE: Deus enviou a nós seu Filho, nascido de mulher.

TODOS: E, no Espírito, concedeu-nos a graça de sermos fi lhos.

DIRIGENTE: Em Maria, sempre Virgem, Deus realizou maravilhas.

TODOS: Por isso, bendizemos o fruto do seu ventre, Jesus.

Nossa Senhora dos Prazeres – Maceió – AL

04 DE MAIO
TEMA: “A mãe, profe! za do fi lho Bom Pastor”.

“Deus se fez carne por meio de Maria, começou a fazer parte de 
um povo, cons$ tuiu o centro da história. Ela é o ponto de união 
entre o céu e a terra. Sem Maria desencarna-se o Evangelho, desfi -
gura-se e transforma-se em ideologia...” (Puebla, 301).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, Mulher Eucarís" ca, tu 
que par" cipaste a" vamente do sacri# cio do teu Filho sobre a cruz, ensina-
-nos a compreender que, em cada Eucaris" a, aquele sacri# cio de amor é 
renovado e atualizado. 

Faz, ó Mãe, que a Eucaris" a seja verdadeiramente a norma de nossa fé 
e de nossa vida, e que, nutrindo-nos do Pão da Vida, possamos viver a missão 
de testemunhar ao mundo a salvação oferecida por Deus, em Jesus, seu Filho.

Ajuda-nos a apressar, por meio da Eucaris" a, a comunhão que nos faz 
Igreja, reunida desde os confi ns da terra no teu Reino. Acompanha-nos em 
nosso caminho, para que sejamos autên" cos na fé e corajosos no testemunho.

Virgem San% ssima, confi amo-nos aos teus cuidados maternais e 
invocamos o teu auxílio sobre toda a Igreja. Nutrida pela Eucaris" a, seja ela 
sinal e profecia de autên" ca caridade, e faça resplandecer no coração do 
mundo o rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é Deus conosco, vive e 
reina com Pai e o Espírito, pelos séculos dos séculos.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de  01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Evangelho Vivente e da Igreja missionária! 
Rogai por todos nós junto ao vosso Filho, vencedor da morte, para que 
possamos assumir, com renovado ardor missionário, nossos trabalhos 
pastorais no dia a dia da “Igreja em Saída”, no espírito da missão permanente.
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V. Ó Senhora e Rainha do céu, alegrai-vos! Aleluia!
R. Pois o vosso Filho ressuscitou! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)
2. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Verbo Encarnado e dos que anunciam 
o Evangelho! Rogai por todos nós que padecemos por causa dos nossos 
pecados, para que nos empenhemos fi elmente na promoção da vida plena, 
a serviço do Reino de Deus.

V. Ó Mãe, Aquele que trouxeste em vosso seio ressuscitou, aleluia!
R. Rogai ao Bom Deus por todos nós! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe da Palavra Eterna e de todos os discípulos do 
Divino Mestre! Rogai por cada cristão que carrega suas cruzes diárias, para 
que, na esperança e na caridade, possamos ser cada vez mais uma Igreja 
discípula, missionária, profé$ ca, misericordiosa e samaritana.

V. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria! Aleluia!
R. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 10,11-18
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DIRIGENTE: Quando Jesus declara que Ele é o Bom Pastor, Ele se diz igual a 
Deus Pai que quer seu povo livre. No livro do Êxodo, Deus se iden" fi ca dian-
te de Moisés: “Eu sou Aquele que sou” (Ex 3,14), e assim quer ser lembrado 
e louvado por todas as gerações. Jesus Bom Pastor é a presença viva e pal-
pável do Deus que conduz o povo para longe de tudo o que oprime e ofusca 
a vida. O cantar de Maria, no Magnifi cat, vemos acontecer nas a" tudes 
amorosas do seu Filho. Com Jesus, par" cipamos de um novo e defi ni" vo 
êxodo que nos conduz rumo à vida em plenitude. “Na visão de Jesus, não 
existem ovelhas defi ni" vamente perdidas, mas apenas ovelhas que devem 
ser encontradas” (Papa Fracisco 2016).

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.O que o Bom Pastor quer de nós? 
2.A nossa ação pastoral, o nosso grupo, tem ido ao encontro das 
pessoas ajudando-as a salvar suas vidas?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de  25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.
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CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)

ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Senhor Deus, em vosso Filho, o Bom Pastor, nascido de Maria 
Virgem, manifestai o vosso amor sem limites; olhai com benevolência para 
o vosso rebanho e conduzi às pastagens verdejantes aqueles que remistes 
com o sangue do Cordeiro Imolado. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par# cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

                    

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus. 

DIRIGENTE: O Deus da Paz, que nos reuniu para celebrar os louvores da 
Virgem Maria, vos san# fi que totalmente e todo o vosso ser seja conservado 
íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor nosso, Jesus Cristo. Abenço-
e-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.  

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz! 
Crendo, geraste quem te criou! Ó Maria, tu és feliz! (CD Cantando louvor a 
Maria, faixa 3)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
quinto dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias do mês de 
maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, iluminados 
pela presença de Jesus ressuscitado O tema de hoje é: “Maria, virgem que 

sabe ouvir!”. Acolhemos, com muita alegria, todos os noitários deste dia e 
todos vocês aqui presentes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Ó Deus, tornai atentos e vigilantes nossos corações.

TODOS: Para escutarmos com prudência a vossa Palavra.

DIRIGENTE: Bem-aventurada a Virgem Maria, porque acreditou.

TODOS: E nela se cumpriu a Palavra do Senhor. 

DIRIGENTE: Bendita sois vós, Virgem Maria, pelo Deus Al# ssimo.

TODOS: Nossa geração vos proclama bem-aventurada. 

Nossa Senhora do Carmo – Recife – PE

05 DE MAIO
TEMA: “Maria, virgem que sabe ouvir!”

“Maria é a Virgem que sabe ouvir, que acolhe a palavra de Deus 
com fé ... Ela, cheia de fé e concebendo Cristo na sua mente, an-
tes de o conceber no seu seio, disse: “Eis a serva do Senhor! Faça-
-se em mim segundo a tua palavra” (Marialis Cultus, 17).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Virgem Santa, Mãe de Deus e nossa, Mulher Eucarís" ca, nós 
te oferecemos esta nossa devoção e, humildemente, imploramos o teu au-
xílio. Concede-nos um coração puro e repleto de humildade, capaz de com-
preender, viver e testemunhar o mistério da Eucaris" a.

Inspira-nos, ó Mãe do Pão Vivo que desceu do céu, aquela fome e sede 
por Jesus, que nos faz descobrir, que sem Ele, nada podemos fazer. Fortalece os 
nossos passos, enquanto buscamos o Senhor com o coração sincero. Concede-
nos a graça de sempre encontrá-lo em cada Eucaris" a, de recebê-lo no Pão da 
Vida, de amá-lo como tu mesmo o amaste e de servi-lo nos pobres.

Suscita em nós um corajoso compromisso com a Eucaris" a, alimento 
da “Igreja em Saída”, sustento de nossa peregrinação terrena e pão que 
nutre a fraternidade. Orienta-nos, ó Mãe, em nosso testemunho, para 
que possamos progredir na solidariedade e na jus" ça, e proclamar, com a 
palavra e a vida, a presença e ação de Deus que “sacia de bens os famintos”. 
Desperta em nós a força do amor que se faz dom total, capaz de se consumir 
por Deus no serviço, sem reservas, ao próximo.

TODOS: Amém. 

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de  01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, rogai por nós para que possamos crescer 
na vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Ajudai-nos, com vossa intercessão, 
a vivermos guiados pela graça do santo ba" smo, para progredirmos 
no caminho da san" dade e da missão, alimentados pela Palavra e pela 
Eucaris" a.
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V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, auxiliai todos os membros do povo de 
Deus, para que caminhem na jus" ça e na fraternidade. Ajudai-nos, com 
vossa intercessão, a crescermos na vida de oração, na vigilância e na 
caridade como verdadeiro caminho de san" dade e serviço aos irmãos.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, socorrei com bondade todos os que a 
vós recorrem de coração sincero e que estão passando por tribulações. 
Ajudai-nos, com vossa intercessão, a sermos mais fortes no testemunho da 
vivência das bem-aventuranças, da paciência, da alegria, da coragem e do 
ardor missionário.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 10, 22-30
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DIRIGENTE: Neste mundo de tudo tão rápido, descartável e fácil, somos ten-
tados, toda hora, a escutar muitas vozes...! As ovelhas-pensantes escutam a 
Jesus, o Pastor. Não escutam por escutar, mas porque o seu modo de dizer, 
supera qualquer outro e, por isso, lhe dão adesão. Comprometem-se com 
Ele. O Pastor conhece suas ovelhas. Sabe quem são, o que querem, o que 
precisam, o que lhes convém ou não convém. Quais os seus pontos fortes 
e fracos. É assim que as ovelhas-pensantes e decididas seguem o Pastor. Há 
outras ovelhas que não escutam Jesus, o Pastor. Simplesmente o hos# lizam 
ou lhe são indiferentes. 

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.Que empecilhos nos impedem de ouvir e aderir, de verdade, a Jesus?
2.O que podemos fazer, para que outras pessoas se animem e se 
empenhem numa vida de adesão a Jesus Cristo?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra# dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.
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CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)

ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Senhor nosso Deus, em Jesus, o Bom Pastor, vós manifestais a gran-
deza de vosso amor para conosco; abri os nossos ouvidos e curai a nossa surdez, 
para que possamos escutar a sua voz e respondê-la com docilidade e pron" dão, 
a exemplo de vossa serva a sempre Virgem Maria. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par" cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus. 

DIRIGENTE: Deus, que decidiu resgatar o gênero humano por meio da imo-
lação do seu Filho, com a par" cipação da Mãe Dolorosa, nos faça tomar 
parte neste admirável mistério de salvação. Abençoe-nos o Deus de ternura 
e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.  

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  O Senhor fez por mim maravilhas, Santo, Santo, 
santo é seu nome. (CD Liturgia VIII, faixa 6)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
sexto dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias do mês 
de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, ilu-
minados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “O Filho 

de Deus, nascido de Maria, é luz e salvação para todos”. Acolhamos, com 
muita alegria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui presentes. 
Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Elevemos ao Senhor o nosso canto de louvor.

TODOS: Invoquemos, sem cessar, o seu Santo Nome. 

DIRIGENTE: Com Maria, exaltemos a misericórdia divina.

DIRIGENTE: Que se estende sobre aqueles que o temem.   

TODOS: Celebremos, com fervor, nossa santa devoção.

DIRIGENTE: Bendizemos ao Senhor, por Maria, nossa mãe.

Nossa Senhora da Piedade – Cajazeiras – PB

06 DE MAIO
TEMA: “O Filho de Deus, nascido de Maria, é luz e salvação para todos”.

“A Virgem Maria está constantemente presente nesta caminhada 
de fé do Povo de Deus em direção à luz. Demonstra-o, de modo 
especial, o cân" co do «Magnifi cat», que não cessa de vibrar no 
coração da Igreja ao longo dos séculos” (Redemtoris Mater 35). 
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ave Maria, doce Mãe da Eucaris" a, saíste às pressas, levando 
em tuas entranhas o Salvador, que se oferece invisível ao encontro e à ado-
ração de Isabel. Nos teus passos apressados, contemplamos os passos do 
mensageiro sobre os montes, a anunciar a paz. Teu diálogo fez estremecer 
as entranhas de Isabel e inundou de alegria João Ba" sta no seu ventre. Faz-
-nos compreender, ó Mãe, que a nossa par" cipação na Eucaris" a deve nos 
impulsionar a sair e levar os outros ao encontro com o Senhor.  

Peregrina na fé, avançaste corajosamente até a cruz e foste associada 
com espírito materno ao sacri# cio do teu Filho, consen" ndo, com amor, a 
imolação d’Aquele que em "  foi gerado. Tu, que nos foste dada por Mãe no 
alto do Calvário, enquanto se consumava o sacri# cio redentor do teu Filho, 
ensina-nos a fazer de nossa vida uma oferenda permanente a Deus e um 
dom total aos nossos semelhantes.

Reuniste, em torno de " , a primeira comunidade, unida em oração à 
espera de Pentecostes.  Nós te suplicamos, caminha conosco, ó Mãe, con-
grega-nos no amor e na unidade, e revela-nos a força transformadora da 
Eucaris" a, para que, através do nosso testemunho, seja manifestada a pre-
sença do Senhor, Pão do Céu para a vida do mundo. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de  01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1.Virgem Maria, Mãe da ternura e da misericórdia, consagramos aos vossos 
cuidados maternos as nossas famílias, comunidades e paróquias. Protegei 
nossos sacerdotes, seminaristas e consagrados. Inspirai os cristãos leigos e 
leigas na sua missão. Suscitai em nossa Igreja santas e corajosas vocações 
para o serviço do Reino do vosso Filho, o nosso Deus e Salvador.
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V. Ó Maria, nossa querida mãe e advogada dos pecadores!
R. Acompanhai-nos enquanto peregrinamos nas estradas deste mundo!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Querida Mãe de Deus e Senhora nossa, abençoai-nos e nos confi rmai 
como discípulos de Jesus Cristo. Reves# -nos com sen# mentos de sincera 
compaixão. Tornai-nos sensíveis e acolhedores para com os que sofrem. 
Fazei-nos testemunhas corajosas do Evangelho que salva, e confortai-nos 
em nossas necessidades, angús# as e sofrimentos.

V. Filha predileta de Deus Pai, Rainha do céu e da terra! 
R. Guiai os nossos passos na missão de sermos presença do vosso Filho.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Caminhai conosco, ó doce e piedosa Mãe de Clemência. Que o vosso 
auxílio nos acompanhe sempre em nosso peregrinar, fortalecendo-nos em 
nossas lutas, provações e sofrimentos. Sede para nós sinal de esperança e 
de segura consolação. Ensinai-nos a transformar as noites de nossas dores 
em auroras de vida e ressurreição.

V. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria!
R. Conduzi os rumos da nossa vida nos caminhos do Evangelho!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria) 

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                

DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 12,44-50
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DIRIGENTE: Jesus é aquele que o Pai enviou com a missão de salvar, e não de 
condenar. O próprio nome de Jesus signifi ca “Deus salva”. Ele é o sacramento do 
Pai, ou seja, é a própria presença de Deus, por isso é chamado de Emanuel (Deus 
conosco). Jesus Cristo também é a luz que ilumina nossa vida, dissipando as 
trevas dos nossos erros e fazendo-nos par# cipantes do seu Reino de luz. Como 
cristãos, devemos viver como fi lhos da luz e não como fi lhos das trevas.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1. Quais são os sinais da salvação que Jesus quer nos oferecer?
2. O que signifi ca ser luz para as outras pessoas?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra# dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Senhor Deus de bondade, nós vos glorifi camos por Jesus Cristo 
vosso Filho, luz eterna que ilumina as trevas de nosso mundo. Concedei, 
pela intercessão da Virgem Maria, Senhora da Luz, que brilhe sempre em 
nós a vossa luz, para que vendo nossas obras, o mundo vos glorifi que. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par$ cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.

DIRIGENTE: Deus que associou a Virgem Maria à paixão redentora do seu 
Filho, imprima em nós a imagem de Cristo paciente, para que, concluído o 
tempo desta vida na terra, par$ cipemos do banquete eterno na sua glória.
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.   

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Que a graça de Deus cresça em nós, sem ces-
sar! E de # , nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor, pra gerar e formar 
Cristo em nós! (CD Celebrações especiais vol. 3, faixa 13)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
sé# mo dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias do mês 
de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, ilumi-
nados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “A Virgem 

Maria é a serva totalmente obediente à vontade do Senhor”. Acolhamos, 
com muita alegria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui presen-
tes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Seja bendito o nosso Deus em todo tempo.

TODOS: Agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.

DIRIGENTE: Deus enviou a nós seu Filho, nascido de mulher.

TODOS: E, no Espírito, concedeu-nos a graça de sermos fi lhos. 

DIRIGENTE: Em Maria, sempre Virgem, Deus realizou maravilhas.

TODOS: Por isso, bendizemos o fruto do seu ventre, Jesus. 

Nossa Senhora da Conceição – Campina Grande – PB

07 DE MAIO
TEMA: “A Virgem Maria é a serva totalmente obediente à vontade do Senhor”.

“A vontade de Maria coincide com a vontade do Filho no único 
projeto de amor do Pai, e nele se unem céu e terra, Deus criador 
e sua criatura. Deus torna-se homem, Maria se faz “casa viva” do 
Senhor, templo onde mora o Al% ssimo” (Bento XVI).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, Mulher Eucarís" ca, tu 
que par" cipaste a" vamente do sacri# cio do teu Filho sobre a cruz, ensina-
-nos a compreender que, em cada Eucaris" a, aquele sacri# cio de amor é 
renovado e atualizado. 

Faz, ó Mãe, que a Eucaris" a seja verdadeiramente a norma de nossa fé 
e de nossa vida, e que, nutrindo-nos do Pão da Vida, possamos viver a missão 
de testemunhar ao mundo a salvação oferecida por Deus, em Jesus, seu Filho.

Ajuda-nos a apressar, por meio da Eucaris" a, a comunhão que nos faz 
Igreja, reunida desde os confi ns da terra no teu Reino. Acompanha-nos em 
nosso caminho, para que sejamos autên" cos na fé e corajosos no testemunho.

Virgem San% ssima, confi amo-nos aos teus cuidados maternais e 
invocamos o teu auxílio sobre toda a Igreja. Nutrida pela Eucaris" a, seja ela 
sinal e profecia de autên" ca caridade, e faça resplandecer no coração do 
mundo o rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é Deus conosco, vive e 
reina com Pai e o Espírito, pelos séculos dos séculos.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de  01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Evangelho Vivente e da Igreja missionária! 
Rogai por todos nós junto ao vosso Filho, vencedor da morte, para que 
possamos assumir, com renovado ardor missionário, nossos trabalhos 
pastorais no dia a dia da “Igreja em Saída”, no espírito da missão permanente.
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V. Ó Senhora e Rainha do céu, alegrai-vos! Aleluia!
R. Pois o vosso Filho ressuscitou! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)
2. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Verbo Encarnado e dos que anunciam 
o Evangelho! Rogai por todos nós que padecemos por causa dos nossos 
pecados, para que nos empenhemos fi elmente na promoção da vida plena, 
a serviço do Reino de Deus.

V. Ó Mãe, Aquele que trouxeste em vosso seio ressuscitou, aleluia!
R. Rogai ao Bom Deus por todos nós! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe da Palavra Eterna e de todos os discípulos do 
Divino Mestre! Rogai por cada cristão que carrega suas cruzes diárias, para 
que, na esperança e na caridade, possamos ser cada vez mais uma Igreja 
discípula, missionária, profé$ ca, misericordiosa e samaritana.

V. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria! Aleluia!
R. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e guiados pela 
força desta Palavra deixemo-nos transformar a nossa vida.

 ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)

  

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 13,16-20
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DIRIGENTE: Na úl" ma ceia com seus apóstolos, Jesus dá seu corpo e seu 
sangue como alimento e força para a missão. Um dos apóstolos que par" ci-
pou dessa ceia traiu Jesus. Nós também, mesmo comendo do Corpo do Se-
nhor e escutando sua Palavra, sempre que temos oportunidade o traímos 
com os nossos pecados. Busquemos viver a fi delidade a Deus, assim como 
Maria viveu: totalmente obediente e entregue à vontade do Senhor.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.De que modo nós traímos Jesus Cristo?
2.O que podemos fazer para crescer na fi delidade ao Evangelho?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Senhor Deus, nós vos damos graças por Jesus Cristo vosso Filho 
que, vindo até nós, assumiu a condição de servo e foi em tudo obediente 
a vós; infundi em nós a coragem para seguir os seus passos, servindo a vós 
e aos nossos irmãos e irmãs com generosidade, a exemplo de Maria vossa 
humilde serva.   Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par# cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)   

                    

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.

DIRIGENTE: O Deus da Paz que nos reuniu para celebrar os louvores da Vir-
gem Maria, vos san# fi que totalmente, e todo o vosso ser seja conservado 
íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor nosso Jesus Cristo. Abenço-
e-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Ave Maria, cheia de graça! Bendito aquele que 
nasceu do teu amor! (CD Maria Mãe de Jesus, faixa 1)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
oitavo dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias do mês 
de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, ilumi-
nados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Com Maria, 

sigamos o Cristo, Caminho, Verdade e Vida”. Acolhamos, com muita ale-
gria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui presentes. Entoemos o 
canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Ó Deus, tornai atentos e vigilantes nossos corações. 

TODOS: Para escutarmos com prudência a vossa Palavra.

DIRIGENTE: Bem-aventurada a Virgem Maria, porque acreditou.

TODOS: E nela se cumpriu a Palavra do Senhor.  

DIRIGENTE: Bendita sois vós, Virgem Maria, pelo Deus Al# ssimo. 

TODOS: Nossa geração vos proclama bem-aventurada.

Nossa Senhora da Luz – Guarabira – PB

08 DE MAIO
TEMA: “Com Maria, sigamos o Cristo, Caminho, Verdade e Vida”.

“Durante os anos da vida escondida de Jesus na casa de Nazaré, 
também a vida de Maria está “escondida com Cristo em Deus” 
mediante a fé. Maria, a Mãe está em contato com a verdade do 
seu Filho, na fé e mediante a fé” (S. João Paulo II).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, Mulher Eucarís" ca, tu 
que par" cipaste a" vamente do sacri# cio do teu Filho sobre a cruz, ensina-
-nos a compreender que, em cada Eucaris" a, aquele sacri# cio de amor é 
renovado e atualizado. 

Faz, ó Mãe, que a Eucaris" a seja verdadeiramente a norma de nossa fé 
e de nossa vida, e que, nutrindo-nos do Pão da Vida, possamos viver a missão 
de testemunhar ao mundo a salvação oferecida por Deus, em Jesus, seu Filho.

Ajuda-nos a apressar, por meio da Eucaris" a, a comunhão que nos faz 
Igreja, reunida desde os confi ns da terra no teu Reino. Acompanha-nos em 
nosso caminho, para que sejamos autên" cos na fé e corajosos no testemunho.

Virgem San% ssima, confi amo-nos aos teus cuidados maternais e 
invocamos o teu auxílio sobre toda a Igreja. Nutrida pela Eucaris" a, seja ela 
sinal e profecia de autên" ca caridade, e faça resplandecer no coração do 
mundo o rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é Deus conosco, vive e 
reina com Pai e o Espírito, pelos séculos dos séculos. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de  01 a 05)

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, rogai por nós, para que possamos crescer 
na vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Ajudai-nos, com vossa intercessão, 
a vivermos guiados pela graça do santo ba" smo, para progredirmos no 
caminho da san" dade e da missão, alimentados pela Palavra e pela Eucaris" a.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)



MÊS DE MAIO COM MARIA – R������! NE2–CNBB

44

2. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, auxiliai todos os membros do povo de 
Deus, para que caminhem na jus" ça e na fraternidade. Ajudai-nos, com 
vossa intercessão, a crescermos na vida de oração, na vigilância e na 
caridade, como verdadeiro caminho de san" dade e serviço aos irmãos.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, socorrei com bondade todos os que a vós 
recorrem, de coração sincero, e que estão passando por tribulações. Ajudai-nos, 
com vossa intercessão, a sermos mais fortes no testemunho da vivência das 
bem-aventuranças, da paciência, da alegria, da coragem e do ardor missionário.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 14,1-6
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DIRIGENTE: O Senhor Jesus, com sua Páscoa, preparou para todos os seus 
seguidores um lugar junto ao Pai, no Reino dos céus. Para chegarmos a essa 
meta, devemos viver como discípulos do Senhor, que é o Caminho, a Ver-
dade e a Vida. Ele é o caminho no qual devemos fi rmar nossos passos, é a 
verdade que liberta e salva, e é a vida em plenitude que está des# nada aos 
que vivem como fi lhos de Deus.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.Já que estamos nos caminhos de Jesus, quais as a! tudes que 
devemos ter?
2.Quais os sinais de vida nova que contemplamos em nossa caminhada 
de cristãos?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                                                                                                                                                

                    

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra# dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Deus de ternura e bondade, em Jesus vosso amado Filho, ca-
minho, verdade e vida, abristes para nós a via de acesso ao vosso infi nito 
amor, concedei, nós vos pedimos, que, a exemplo de Maria Sempre Virgem, 
abracemos nossa vocação de discípulos, vivendo o Evangelho e conservan-
do sempre viva, em nós, a sua graça. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém. 

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par$ cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.  

DIRIGENTE: Deus, que permi$ u que a Virgem percorresse os caminhos da 
fé e da dor, até chegar junto à cruz, ao ato supremo da caridade, nos con-
duza também pelos caminhos da fé, para que, sustentados pela Eucaris$ a, 
cheguemos à plenitude do amor. Abençoe-nos o Deus de ternura e miseri-
córdia, Pai e Filho e Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Pelo amor de Jesus e Maria, esta Eucaris" a nos 
faça viver! (CD Maria Mãe de Jesus, faixa 4)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
nono dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias do mês 
de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, ilumi-
nados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “O sumo me-

diador e revelador do Pai veio ao mundo por meio de Maria”. Acolhamos, 
com muita alegria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui presen-
tes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Elevemos ao Senhor o nosso canto de louvor.

TODOS: Invoquemos, sem cessar, o seu Santo Nome.

DIRIGENTE: Com Maria, exaltemos a misericórdia divina.

DIRIGENTE: Que se estende sobre aqueles que o temem.

TODOS: Celebremos com fervor nossa santa devoção.

DIRIGENTE: Bendizemos ao Senhor, por Maria, nossa mãe.

Nossa Senhora da Guia – Patos – PB

09 DE MAIO
TEMA: “O sumo mediador e revelador do Pai veio ao mundo por meio de Maria”.

“Foi pela San$ ssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mun-
do e é também por ela que deve reinar no mundo” (S. Luis Maria 
Grignon de Monfort).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ave Maria, doce Mãe da Eucaris" a, saíste às pressas, levando 
em tuas entranhas o Salvador, que se oferece invisível ao encontro e à ado-
ração de Isabel. Nos teus passos apressados, contemplamos os passos do 
mensageiro sobre os montes, a anunciar a paz. Teu diálogo fez estremecer 
as entranhas de Isabel e inundou de alegria João Ba" sta no seu ventre. Faz-
-nos compreender, ó Mãe, que a nossa par" cipação na Eucaris" a deve nos 
impulsionar a sair e levar os outros ao encontro com o Senhor.  

Peregrina na fé, avançaste corajosamente até a cruz e foste associada 
com espírito materno ao sacri# cio do teu Filho, consen" ndo, com amor, a 
imolação d’Aquele que em "  foi gerado. Tu, que nos foste dada por Mãe no 
alto do Calvário, enquanto se consumava o sacri# cio redentor do teu Filho, 
ensina-nos a fazer de nossa vida uma oferenda permanente a Deus e um 
dom total aos nossos semelhantes.

Reuniste, em torno de " , a primeira comunidade, unida em oração à 
espera de Pentecostes.  Nós te suplicamos, caminha conosco, ó Mãe, con-
grega-nos no amor e na unidade, e revela-nos a força transformadora da 
Eucaris" a, para que, através do nosso testemunho, seja manifestada a pre-
sença do Senhor, Pão do Céu para a vida do mundo. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de  01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1.Virgem Maria, Mãe da ternura e da misericórdia, consagramos aos vossos 
cuidados maternos as nossas famílias, comunidades e paróquias. Protegei 
nossos sacerdotes, seminaristas e consagrados. Inspirai os cristãos leigos e 
leigas na sua missão. Suscitai, em nossa Igreja, santas e corajosas vocações 
para o serviço do Reino do vosso Filho, o nosso Deus e Salvador.
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V. Ó Maria, nossa querida mãe e advogada dos pecadores!
R. Acompanhai-nos enquanto peregrinamos nas estradas deste mundo!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2.Querida Mãe de Deus e Senhora nossa, abençoai-nos e nos confi rmai 
como discípulos de Jesus Cristo. Reves# -nos com sen# mentos de sincera 
compaixão. Tornai-nos sensíveis e acolhedores para com os que sofrem. 
Fazei-nos testemunhas corajosas do Evangelho que salva, e confortai-nos 
em nossas necessidades, angús# as e sofrimentos.

V. Filha predileta de Deus Pai, Rainha do céu e da terra! 
R. Guiai os nossos passos na missão de sermos presença do vosso Filho.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3.Caminhai conosco, ó doce e piedosa Mãe de Clemência. Que o vosso 
auxílio nos acompanhe sempre em nosso peregrinar, fortalecendo-nos em 
nossas lutas, provações e sofrimentos. Sede para nós sinal de esperança e 
de segura consolação, ensinai-nos a transformar as noites de nossas dores 
em auroras de vida e ressurreição.

V. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria!
R. Conduzi os rumos da nossa vida nos caminhos do Evangelho!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 14,7-14
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DIRIGENTE: Jesus Cristo é o rosto misericordioso do Pai, é a manifestação 
do amor que Deus tem por nós. Assim, estar em contato com Jesus é estar 
com Deus Pai, porque os dois formam uma unidade no amor, juntamente 
com o Espírito Santo. E tudo o que o Pai nos quer comunicar nos foi trans-
mi" do por meio do seu Filho, que é o mediador entre Deus e a humanida-
de. Através de Cristo, sabemos quem é o Pai e o que Ele quer de nós.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.Quem é Deus Pai para nós?
2.Como deve ser nossa oração a Deus?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  

CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 
(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Deus eterno e onipotente, vós manifestastes vossa presença 
em Jesus Cristo, vosso Filho, transparência fi el de vossa imagem; abri, nós 
vos suplicamos, os olhos de nossa fé, para que, a exemplo da Virgem Maria, 
possamos contemplar-vos no rosto humano de Cristo que convosco vive e 
reina, na unidade do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par$ cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.  

DIRIGENTE: Deus, que decidiu resgatar o gênero humano por meio da imo-
lação do seu Filho, com a par$ cipação da Mãe Dolorosa, nos faça tomar 
parte neste admirável mistério de salvação. Abençoe-nos o Deus de ternura 
e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  No céu, no céu, com minha mãe estarei! (bis) 
(CD Cantando louvor a Maria, faixa 2)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
décimo dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias do mês 
de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, ilumi-
nados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Seguindo 

o Cristo, como Maria, iremos para as moradas eternas”. Acolhamos, com 
muita alegria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui presentes. 
Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Seja bendito o nosso Deus em todo tempo.

TODOS: Agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.

DIRIGENTE: Deus enviou a nós seu Filho, nascido de mulher.

TODOS: E, no Espírito, concedeu-nos a graça de sermos fi lhos. 

DIRIGENTE: Em Maria, sempre Virgem, Deus realizou maravilhas.

TODOS: Por isso, bendizemos o fruto do seu ventre, Jesus.

Nossa Senhora do Amparo – Palmeira dos Índios – AL

10 DE MAIO
TEMA: “Seguindo o Cristo, como Maria, iremos para as moradas eternas”.

“Ao Contemplar Maria glorifi cada, a humanidade [...] celebra em 
Maria o êxito da criação de Deus que integra e eterniza todos 
os valores; vê nela a consagração de nossa condição humana”     
(Cardeal J. Suenens).



MÊS DE MAIO COM MARIA – R������! NE2–CNBB

53

ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, Mulher Eucarís" ca, tu 
que par" cipaste a" vamente do sacri# cio do teu Filho sobre a cruz, ensina-
-nos a compreender que, em cada Eucaris" a, aquele sacri# cio de amor é 
renovado e atualizado. 

Faz, ó Mãe, que a Eucaris" a seja verdadeiramente a norma de nossa fé 
e de nossa vida, e que, nutrindo-nos do Pão da Vida, possamos viver a missão 
de testemunhar ao mundo a salvação oferecida por Deus, em Jesus, seu Filho.

Ajuda-nos a apressar, por meio da Eucaris" a, a comunhão que nos faz 
Igreja, reunida desde os confi ns da terra no teu Reino. Acompanha-nos em 
nosso caminho, para que sejamos autên" cos na fé e corajosos no testemunho.

Virgem San% ssima, confi amo-nos aos teus cuidados maternais e 
invocamos o teu auxílio sobre toda a Igreja. Nutrida pela Eucaris" a, seja ela 
sinal e profecia de autên" ca caridade, e faça resplandecer no coração do 
mundo o rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é Deus conosco, vive e 
reina com Pai e o Espírito, pelos séculos dos séculos. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de  01 a 05)

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora. 

1. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Evangelho Vivente e da Igreja missionária! 
Rogai por todos nós junto ao vosso Filho, vencedor da morte, para que 
possamos assumir, com renovado ardor missionário, nossos trabalhos 
pastorais no dia a dia da “Igreja em Saída”, no espírito da missão permanente.

V. Ó Senhora e Rainha do céu, alegrai-vos! Aleluia!
R. Pois o vosso Filho ressuscitou! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)
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2. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Verbo Encarnado e dos que anunciam 
o Evangelho! Rogai por todos nós que padecemos por causa dos nossos 
pecados, para que nos empenhemos fi elmente na promoção da vida plena, 
a serviço do Reino de Deus.

V. Ó Mãe, Aquele que trouxeste em vosso seio ressuscitou, aleluia!
R. Rogai ao Bom Deus por todos nós! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Verbo Encarnado e dos que anunciam 
o Evangelho! Rogai por todos nós que padecemos por causa dos nossos 
pecados, para que nos empenhemos fi elmente na promoção da vida plena, 
a serviço do Reino de Deus.

V. Ó Mãe, Aquele que trouxeste em vosso seio ressuscitou, aleluia!
R. Rogai ao Bom Deus por todos nós! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e guiados pela 
força desta Palavra deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 14,1-12
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DIRIGENTE: O Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração, é aquele 
que pode " rar toda a espécie de inquietação da nossa alma e nos dar a ver-
dadeira paz. Suas palavras de vida eterna nos asseguram que o Pai espera 
por cada um de nós, para par" ciparmos da plenitude de sua vida. Jesus, 
através de seu Mistério Pascal, preparou um “lugar” para os seres huma-
nos, junto de Deus, Pai e nos indica o modo de viver que nos faz chegar a 
essa meta. Porém, apenas com Ele é que podemos ir ao Pai.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.Por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida?
2.O que Jesus nos ensinou sobre seu Pai?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                                                                                                       

                    

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Senhor Deus, em Jesus Cristo, vosso Filho, nos mostrastes o ca-
minho para chegarmos até vós, para encontrarmos nossa morada por vós 
preparada e habitarmos para sempre na comunhão do vosso amor. Iluminai 
nossa consciência e doa-nos a força para vivermos, como Maria, vossa Serva, 
de modo digno do Vosso Filho. Pelo mesmo Jesus Cristo, Nosso Senhor. 

TODOS: Amém. 

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par# cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

                    

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus. 

DIRIGENTE: O Deus da Paz, que nos reuniu para celebrar os louvores da 
Virgem Maria, vos san# fi que totalmente, e todo o vosso ser seja conser-
vado íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor nosso Jesus Cristo. 
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.

TODOS: Amém. 

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz! 
Crendo, geraste quem te criou! Ó Maria, tu és feliz! (CD Cantando louvor a 
Maria, faixa 3)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
décimo primeiro dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um 
dias do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com 
Maria, iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é:
“A exemplo de Maria, guardar a Palavra para gerar bons frutos”. Acolha-
mos, com muita, alegria todos os noitários deste dia e todos vocês aqui 
presentes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Seja bendito o nosso Deus em todo tempo.

TODOS: Agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.

DIRIGENTE: Deus enviou a nós seu Filho, nascido de mulher.

TODOS: E, no Espírito, concedeu-nos a graça de sermos fi lhos.

DIRIGENTE: Em Maria, sempre Virgem, Deus realizou maravilhas.

TODOS: Por isso, bendizemos o fruto do seu ventre, Jesus.

Nossa Senhora do Rosário – Penedo – AL

11 DE MAIO
TEMA: “A exemplo de Maria, guardar a Palavra para gerar bons frutos”

“...Maria, terra fecunda. És tu, Maria, planta jovem da qual colhemos 
uma perfumada fl or, a Palavra, o unigênito Filho de Deus, pois em 
% , terra fér% l, foi semeada esta Palavra...” (Santa Catarina de Sena).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, Mulher Eucarís" ca, tu 
que par" cipaste a" vamente do sacri# cio do teu Filho sobre a cruz, ensina-
-nos a compreender que, em cada Eucaris" a, aquele sacri# cio de amor é 
renovado e atualizado. 

Faz, ó Mãe, que a Eucaris" a seja verdadeiramente a norma de nossa fé 
e de nossa vida, e que, nutrindo-nos do Pão da Vida, possamos viver a missão 
de testemunhar ao mundo a salvação oferecida por Deus, em Jesus, seu Filho.

Ajuda-nos a apressar, por meio da Eucaris" a, a comunhão que nos faz 
Igreja, reunida desde os confi ns da terra no teu Reino. Acompanha-nos em 
nosso caminho, para que sejamos autên" cos na fé e corajosos no testemunho.

Virgem San% ssima, confi amo-nos aos teus cuidados maternais e 
invocamos o teu auxílio sobre toda a Igreja. Nutrida pela Eucaris" a, seja ela 
sinal e profecia de autên" ca caridade, e faça resplandecer no coração do 
mundo o rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é Deus conosco, vive e 
reina com Pai e o Espírito, pelos séculos dos séculos. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, rogai por nós, para que possamos crescer 
na vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Ajudai-nos, com vossa intercessão, 
a vivermos guiados pela graça do santo ba" smo, para progredirmos no 
caminho da san" dade e da missão, alimentados pela Palavra e pela Eucaris" a.
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V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, auxiliai todos os membros do povo de 
Deus, para que caminhem na jus" ça e na fraternidade. Ajudai-nos, com 
vossa intercessão, a crescermos na vida de oração, na vigilância e na 
caridade, como verdadeiro caminho de san" dade e serviço aos irmãos.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, socorrei com bondade todos os que a vós 
recorrem, de coração sincero, e que estão passando por tribulações. Ajudai-nos, 
com vossa intercessão, a sermos mais fortes no testemunho da vivência das 
bem-aventuranças, da paciência, da alegria, da coragem e do ardor missionário.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 14,21-26
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DIRIGENTE: No Evangelho de hoje, Jesus ensina aos seus discípulos que o 
amor a Ele passa pela obediência à sua Palavra. Guardar a Palavra não signifi ca 
tê-la para si, mas, assumi-la, no intuito de leva-la também aos outros. Para aju-
dar nessa missão, temos a promessa do Paráclito, que recorda todas as coisas, 
auxiliando-nos na evangelização. Por fi m, contemplemos Maria como aquela 
que soube amar o Pai, guardou a Palavra e se tornou morada do Al# ssimo. 

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.Tenho lido a Palavra de Deus com frequência? 
2.Neste mês de maio, quais as prá! cas de anúncio da Palavra que eu 
posso assumir?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra% dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Deus de amor, Jesus Cristo, vosso Filho, nos revelou o cami-
nho para experimentarmos a ação do vosso amor em nós. Inspirai-nos a 
coragem para guardar a vossa palavra, a exemplo da Virgem Maria, e expe-
rimentarmos a fecundidade de vossa presença em nossa vida. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par# cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

                    

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.  

DIRIGENTE: O Deus da Paz, que nos reuniu para celebrar os louvores da 
Virgem Maria, vos san# fi que totalmente, e todo o vosso ser seja conser-
vado íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor nosso Jesus Cristo. 
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.  

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Maria Imaculada, Senhora da Conceição, nas 
lutas da caminhada é nosso o teu coração. (CD Espírito da Missão, faixa 8)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
décimo segundo dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um 
dias do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com 
Maria, iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é:
“Como Maria, acolher o dom da Paz do Ressuscitado”. Acolhamos, com 
muita alegria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui presentes. 
Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Ó Deus, tornai atentos e vigilantes nossos corações.

TODOS: Para escutarmos com prudência a vossa Palavra.

DIRIGENTE: Bem-aventurada a Virgem Maria, porque acreditou.

TODOS: E nela se cumpriu a Palavra do Senhor.

DIRIGENTE: Bendita sois vós, Virgem Maria, pelo Deus Al" ssimo.

TODOS: Nossa geração vos proclama bem-aventurada.

Nossa Senhora da Conceição dos Montes – Palmares – PE

12 DE MAIO
TEMA: “Como Maria, acolher o dom da Paz do Ressuscitado”

“Toda a Igreja par# cipa de tua alegria pascal, ó Maria, toda a Igre-
ja sabe que, neste dia feito pelo Senhor, tu ‘segues adiante’, de 
maneira singular, por este caminho no qual se realiza a peregrina-
ção, mediante a fé no mistério pascal” (S. João Paulo II).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Virgem Santa, Mãe de Deus e nossa, Mulher Eucarís" ca, nós 
te oferecemos esta nossa devoção e, humildemente, imploramos o teu au-
xílio. Concede-nos um coração puro e repleto de humildade, capaz de com-
preender, viver e testemunhar o mistério da Eucaris" a.

Inspira-nos, ó Mãe do Pão Vivo que desceu do céu, aquela fome e sede 
por Jesus, que nos faz descobrir, que sem Ele, nada podemos fazer. Fortalece os 
nossos passos, enquanto buscamos o Senhor com o coração sincero. Concede-
nos a graça de sempre encontrá-lo em cada Eucaris" a, de recebê-lo no Pão da 
Vida, de amá-lo como tu mesmo o amaste e de servi-lo nos pobres.

Suscita em nós um corajoso compromisso com a Eucaris" a, alimento 
da “Igreja em Saída”, sustento de nossa peregrinação terrena e pão que 
nutre a fraternidade. Orienta-nos, ó Mãe, em nosso testemunho, para que 
possamos progredir na solidariedade e na jus" ça, e proclamar, com a pa-
lavra e a vida, a presença e ação de Deus que “sacia de bens os famintos”. 
Desperta em nós a força do amor que se faz dom total, capaz de se consu-
mir por Deus no serviço, sem reservas, ao próximo.

TODOS: Amém. 

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Virgem Maria, Mãe da ternura e da misericórdia, consagramos aos vossos 
cuidados maternos as nossas famílias, comunidades e paróquias. Protegei 
nossos sacerdotes, seminaristas e consagrados. Inspirai os cristãos leigos e 
leigas na sua missão. Suscitai, em nossa Igreja, santas e corajosas vocações 
para o serviço do Reino do vosso Filho, o nosso Deus e Salvador.
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V. Ó Maria, nossa querida mãe e advogada dos pecadores!
R. Acompanhai-nos enquanto peregrinamos nas estradas deste mundo!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Querida Mãe de Deus e Senhora nossa, abençoai-nos e nos confi rmai 
como discípulos de Jesus Cristo. Reves# -nos com sen# mentos de sincera 
compaixão. Tornai-nos sensíveis e acolhedores para com os que sofrem. 
Fazei-nos testemunhas corajosas do Evangelho, que salva e confortai-nos 
em nossas necessidades, angús# as e sofrimentos.

V. Filha predileta de Deus Pai, Rainha do céu e da terra! 
R. Guiai os nossos passos na missão de sermos presença do vosso Filho.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Caminhai conosco, ó doce e piedosa Mãe de Clemência. Que o vosso 
auxílio nos acompanhe sempre em nosso peregrinar, fortalecendo-nos em 
nossas lutas, provações e sofrimentos. Sede para nós sinal de esperança e 
de segura consolação, ensinai-nos a transformar as noites de nossas dores 
em auroras de vida e ressurreição.

V. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria!
R. Conduzi os rumos da nossa vida nos caminhos do Evangelho!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 14,27-31a
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DIRIGENTE: Consolados pela promessa do Paráclito, Jesus nos concede o 
dom da Paz. Esta paz não é uma ilusão como a do mundo, mas um dom 
que o Ressuscitado concede e que muitas vezes é " rado de nossas famí-
lias e comunidades. Guiados pelo Espírito e iluminados pela sabedoria do 
Evangelho, busquemos em Cristo aquela paz que conforta o nosso coração 
e fortalece a nossa alma.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.Quais são as difi culdades que têm " rado a paz dos nossos corações?
2.O que fazer para ajudar alguma família que tenha perdido a paz?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Deus de misericórdia, Jesus Cristo, vosso Filho, deixou-nos como 
testamento a sua paz, selada com o sangue da nova aliança. Concedei, nós 
vos suplicamos, pela intercessão da Virgem Maria, rainha da paz, o dom da 
paz verdadeira que supera todas as discórdias e divisões. Por Cristo Jesus, 
nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par# cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.   

DIRIGENTE: Deus, que permi# u que a Virgem percorresse os caminhos da 
fé e da dor, até chegar junto à cruz, ao ato supremo da caridade, nos con-
duza também pelos caminhos da fé para que, sustentados pela Eucaris# a, 
cheguemos à plenitude do amor.  Abençoe-nos o Deus de ternura e miseri-
córdia, Pai e Filho e Espírito Santo.  

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Maria de Deus, Maria da gente, Maria da singe-
leza da fl or! Vem caminhar, vem com teu povo de quem provaste a dor! (CD 
O! cio da Mãe do Senhor - O! cio das Dores, faixa 8)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
décimo terceiro dia de celebração mariana. Dia de Nossa Senhora de Fá$ -
ma. Ao longo destes trinta e um dias do mês de maio, a Palavra de Deus vai 
nos ajudando a caminhar com Maria, iluminados pela presença de Jesus 
ressuscitado. O tema de hoje é: A comunidade unida com Maria no amor 

do Ressuscitado”. Acolhamos, com muita alegria, todos os noitários deste 
dia e todos vocês aqui presentes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Elevemos ao Senhor o nosso canto de louvor.

TODOS: Invoquemos, sem cessar, o seu Santo Nome.

DIRIGENTE: Com Maria, exaltemos a misericórdia divina.

DIRIGENTE: Que se estende sobre aqueles que o temem.

TODOS: Celebremos com fervor nossa santa devoção.

DIRIGENTE: Bendizemos ao Senhor, por Maria, nossa mãe.

Nossa Senhora de Fá" ma

13 DE MAIO
TEMA: “A comunidade unida com Maria no amor do Ressuscitado”

“Tu estás reves$ da do amor fraterno e adornada com a caridade. 
Por $ , ó Virgem Fiel, experimentamos o amor de nossos irmãos, 
graças à condescendência que o teu Filho teve para conosco”   
(Teodoro de Alexandria).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, Mulher Eucarís" ca, tu 
que par" cipaste a" vamente do sacri# cio do teu Filho sobre a cruz, ensina-
-nos a compreender que, em cada Eucaris" a, aquele sacri# cio de amor é 
renovado e atualizado. 

Faz, ó Mãe, que a Eucaris" a seja verdadeiramente a norma de nossa fé 
e de nossa vida, e que, nutrindo-nos do Pão da Vida, possamos viver a missão 
de testemunhar ao mundo a salvação oferecida por Deus, em Jesus, seu Filho.

Ajuda-nos a apressar, por meio da Eucaris" a, a comunhão que nos faz 
Igreja, reunida desde os confi ns da terra no teu Reino. Acompanha-nos em 
nosso caminho, para que sejamos autên" cos na fé e corajosos no testemunho.

Virgem San% ssima, confi amo-nos aos teus cuidados maternais e 
invocamos o teu auxílio sobre toda a Igreja. Nutrida pela Eucaris" a, seja ela 
sinal e profecia de autên" ca caridade, e faça resplandecer no coração do 
mundo o rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é Deus conosco, vive e 
reina com Pai e o Espírito, pelos séculos dos séculos. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de  01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Evangelho Vivente e da Igreja missionária! 
Rogai por todos nós junto ao vosso Filho, vencedor da morte, para que 
possamos assumir, com renovado ardor missionário, nossos trabalhos 
pastorais no dia a dia da “Igreja em Saída”, no espírito da missão permanente.
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V. Ó Senhora e Rainha do céu, alegrai-vos! Aleluia!
R. Pois o vosso Filho ressuscitou! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Verbo Encarnado e dos que anunciam 
o Evangelho! Rogai por todos nós que padecemos por causa dos nossos 
pecados, para que nos empenhemos fi elmente na promoção da vida plena, 
a serviço do Reino de Deus.

V. Ó Mãe, Aquele que trouxeste em vosso seio ressuscitou, aleluia!
R. Rogai ao Bom Deus por todos nós! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe da Palavra Eterna e de todos os discípulos do 
Divino Mestre! Rogai por cada cristão que carrega suas cruzes diárias, para 
que, na esperança e na caridade, possamos ser cada vez mais uma Igreja 
discípula, missionária, profé$ ca, misericordiosa e samaritana.

V. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria! Aleluia!
R. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados 
pela força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 15,1-8
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DIRIGENTE: Nos próximos três dias, ouviremos a parábola da videira. Nela, 
o Senhor nos chama a permanecer unidos a Ele no amor, como os ramos na 
videira. Esta união ao Senhor está in" mamente ligada à união com a comu-
nidade. Não se pode estar unido ao Senhor, sem estar unido à comunidade. 
Por isso, é preciso superar tudo aquilo que causa divisão. Neste dia em que 
fazemos memória das aparições de Nossa Senhora em Fá" ma, contemple-
mos, em Maria, aquela discípula fi el que soube ser obediente à Palavra do 
Senhor e, permanecendo unida a Ele, gerou o fruto da redenção.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.Estando unidos a Cristo, quais os frutos bons que podemos perceber 
em nossa comunidade?
2.Como temos vivenciado, pessoalmente a nossa devoção à Nossa 
Senhora?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)
                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.
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CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)

ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Deus e Senhor nosso, Jesus se manifestou aos seus discípulos 
como a videira verdadeira, da qual somos os ramos. Pela intercessão da Vir-
gem Maria, ramo verdadeiro da videira que é Cristo, fazei de nós autên" cos 
discípulos do vosso Filho, para que se manifeste em nós a sua graça e a sua 
vida. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par" cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.

DIRIGENTE: O Deus da Paz, que nos reuniu para celebrar os louvores da 
Virgem Maria, vos san" fi que totalmente, e todo o vosso ser seja conser-
vado íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor nosso Jesus Cristo.
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.  

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Ave, Ave, Ave Maria! (CD O! cio da Mãe do Se-
nhor - o! cio das Alegrias, faixa 1)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
décimo quarto dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias 
do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, 
iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Com 

Maria, guardar os mandamentos e permanecer no amor de Jesus”. Aco-
lhamos, com muita alegria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui 
presentes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Ó Deus, tornai atentos e vigilantes nossos corações.

TODOS: Para escutarmos com prudência a vossa Palavra.

DIRIGENTE: Bem-aventurada a Virgem Maria, porque acreditou.

TODOS: E nela se cumpriu a Palavra do Senhor. 

DIRIGENTE: Bendita sois vós, Virgem Maria, pelo Deus Al# ssimo.

TODOS: Nossa geração vos proclama bem-aventurada. 

Nossa Senhora da Conceição – Nazaré da Mata – PE

14 DE MAIO
TEMA:  “Com Maria, guardar os mandamentos e permanecer no amor de Jesus”

“A máxima realização da existência cristã, como um viver trinitá-
rio de “fi lhos no Filho”, nos é dada na Virgem Maria que, através 
de sua fé e obediência à vontade de Deus[...], é a discípula mais 
perfeita do Senhor” (Puebla, 266).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Virgem Santa, Mãe de Deus e nossa, Mulher Eucarís" ca, nós 
te oferecemos esta nossa devoção e, humildemente, imploramos o teu au-
xílio. Concede-nos um coração puro e repleto de humildade, capaz de com-
preender, viver e testemunhar o mistério da Eucaris" a.

Inspira-nos, ó Mãe do Pão Vivo que desceu do céu, aquela fome e sede 
por Jesus, que nos faz descobrir, que sem Ele, nada podemos fazer. Fortalece os 
nossos passos, enquanto buscamos o Senhor com o coração sincero. Concede-
nos a graça de sempre encontrá-lo em cada Eucaris" a, de recebê-lo no Pão da 
Vida, de amá-lo como tu mesmo o amaste e de servi-lo nos pobres.

Suscita em nós um corajoso compromisso com a Eucaris" a, alimento 
da “Igreja em Saída”, sustento de nossa peregrinação terrena e pão que 
nutre a fraternidade. Orienta-nos, ó Mãe, em nosso testemunho, para que 
possamos progredir na solidariedade e na jus" ça, e proclamar, com a pa-
lavra e a vida, a presença e ação de Deus que “sacia de bens os famintos”. 
Desperta em nós a força do amor que se faz dom total, capaz de se consu-
mir por Deus no serviço, sem reservas, ao próximo.

TODOS: Amém. 

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, rogai por nós, para que possamos crescer 
na vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Ajudai-nos, com vossa intercessão, 
a vivermos guiados pela graça do santo ba" smo, para progredirmos no 
caminho da san" dade e da missão, alimentados pela Palavra e pela Eucaris" a.
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V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, auxiliai todos os membros do povo de 
Deus, para que caminhem na jus" ça e na fraternidade. Ajudai-nos, com 
vossa intercessão, a crescermos na vida de oração, na vigilância e na 
caridade, como verdadeiro caminho de san" dade e serviço aos irmãos.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, socorrei com bondade todos os que a vós 
recorrem, de coração sincero, e que estão passando por tribulações. Ajudai-nos, 
com vossa intercessão, a sermos mais fortes no testemunho da vivência das 
bem-aventuranças, da paciência, da alegria, da coragem e do ardor missionário.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 15,9-11
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DIRIGENTE: Dando con" nuidade à meditação sobre a parábola da videira, 
hoje Jesus nos convida a permanecer no seu amor, para que a nossa ale-
gria seja completa. Esta permanência no amor de Cristo está in" mamente 
ligada à permanência na comunidade. Permanência esta que gera a alegria 
própria dos discípulos de Jesus. Acolhamos sua Palavra, para que os laços 
que unem a nossa comunidade se tornem cada vez mais fi rmes no amor.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.Nossa comunidade tem permanecido unida no amor, ou demonstra 
resquícios de divisão?
2.Eu tenho colaborado para que a minha comunidade permaneça unida?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria Cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)
                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Deus de bondade infi nita, que derramastes o Espírito Santo 
sobre os Apóstolos, reunidos em oração com Maria Mãe de Jesus, conce-
dei-nos, pela sua intercessão, a graça de permanecer no vosso amor e de 
servir-vos fi elmente, proclamando a glória do vosso nome com o testemu-
nho da palavra e do exemplo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par$ cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

                    

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.   

DIRIGENTE: Deus, que permi$ u que a Virgem percorresse os caminhos da 
fé e da dor, até chegar junto à cruz, ao ato supremo da caridade, nos con-
duza também pelos caminhos da fé para que, sustentados pela Eucaris$ a, 
cheguemos à plenitude do amor. Abençoe-nos o Deus de ternura e miseri-
córdia, Pai e Filho e Espírito Santo.   

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Fez em mim grandes coisas, de um jeito bem 
novo, que acolhe, que integra. Fez visita a seu povo, falou e cumpriu, a mi-
nh’alma se alegra. (CD Festas Litúrgicas III, faixa 5)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
décimo quinto dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias 
do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, 
iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Servos 

como Maria e testemunhas do amor a Deus e ao próximo”. Acolhamos, 
com muita alegria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui presen-
tes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Ó Deus, tornai atentos e vigilantes nossos corações. 

TODOS: Para escutarmos com prudência a vossa Palavra.

DIRIGENTE: Bem-aventurada a Virgem Maria, porque acreditou.

TODOS: E nela se cumpriu a Palavra do Senhor. 

DIRIGENTE: Bendita sois vós, Virgem Maria, pelo Deus Al" ssimo.

TODOS: Nossa geração vos proclama bem-aventurada.

Nossa Senhora Rainha dos Anjos – Petrolina – PE

15 DE MAIO
TEMA: “Servos como Maria e testemunhas do amor a Deus e ao próximo”

“Nossa Senhora quer trazer também a nós, a todos nós, a dádiva 
grandiosa que é Jesus e, com Ele, traz-nos o seu amor, a sua paz e 
a sua alegria. Assim, a Igreja é como Maria [...], deve levar a cari-
dade de Jesus, o amor de Jesus” (Papa Francisco).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ave Maria, doce Mãe da Eucaris" a, saíste às pressas, levando 
em tuas entranhas o Salvador, que se oferece invisível ao encontro e à ado-
ração de Isabel. Nos teus passos apressados, contemplamos os passos do 
mensageiro sobre os montes, a anunciar a paz. Teu diálogo fez estremecer 
as entranhas de Isabel e inundou de alegria João Ba" sta no seu ventre. Faz-
-nos compreender, ó Mãe, que a nossa par" cipação na Eucaris" a deve nos 
impulsionar a sair e levar os outros ao encontro com o Senhor.  

Peregrina na fé, avançaste corajosamente até a cruz e foste associada 
com espírito materno ao sacri# cio do teu Filho, consen" ndo, com amor, a 
imolação d’Aquele que em "  foi gerado. Tu, que nos foste dada por Mãe no 
alto do Calvário, enquanto se consumava o sacri# cio redentor do teu Filho, 
ensina-nos a fazer de nossa vida uma oferenda permanente a Deus e um 
dom total aos nossos semelhantes.

Reuniste, em torno de " , a primeira comunidade, unida em oração à 
espera de Pentecostes.  Nós te suplicamos, caminha conosco, ó Mãe, con-
grega-nos no amor e na unidade, e revela-nos a força transformadora da 
Eucaris" a, para que, através do nosso testemunho, seja manifestada a pre-
sença do Senhor, Pão do Céu para a vida do mundo. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Virgem Maria, Mãe da ternura e da misericórdia, consagramos aos vossos 
cuidados maternos as nossas famílias, comunidades e paróquias. Protegei 
nossos sacerdotes, seminaristas e consagrados. Inspirai os cristãos leigos e 
leigas na sua missão. Suscitai, em nossa Igreja, santas e corajosas vocações 
para o serviço do Reino do vosso Filho, o nosso Deus e Salvador.



MÊS DE MAIO COM MARIA – R������! NE2–CNBB

79

V. Ó Maria, nossa querida mãe e advogada dos pecadores!
R. Acompanhai-nos enquanto peregrinamos nas estradas deste mundo!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Querida Mãe de Deus e Senhora nossa, abençoai-nos e nos confi rmai 
como discípulos de Jesus Cristo. Reves# -nos com sen# mentos de sincera 
compaixão. Tornai-nos sensíveis e acolhedores para com os que sofrem. 
Fazei-nos testemunhas corajosas do Evangelho, que salva e confortai-nos 
em nossas necessidades, angús# as e sofrimentos.

V. Filha predileta de Deus Pai, Rainha do céu e da terra! 
R. Guiai os nossos passos na missão de sermos presença do vosso Filho.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Caminhai conosco, ó doce e piedosa Mãe de Clemência. Que o vosso 
auxílio nos acompanhe sempre em nosso peregrinar, fortalecendo-nos em 
nossas lutas, provações e sofrimentos. Sede para nós sinal de esperança e 
de segura consolação, ensinai-nos a transformar as noites de nossas dores 
em auroras de vida e ressurreição.

V. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria!
R. Conduzi os rumos da nossa vida nos caminhos do Evangelho!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 15,12-17
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DIRIGENTE: Concluindo a nossa meditação sobre a parábola da videira, o Se-
nhor nos apresenta o seu novo mandamento: “amai-vos uns aos outros como 
eu vos amei.” O amor a Cristo está in" mamente ligado ao amor ao próximo. A 
união a Cristo está in" mamente ligada à união ao próximo. Um e outro não se 
separam. Contemplemos em Maria o cumprimento deste mandamento. Foi 
o amor que impulsionou Maria a se dirigir à casa de Izabel para cuidar dela 
durante sua gravidez. 

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.O que Jesus nos ensina com o mandamento: “amai-vos uns aos 
outros como eu vos amei”?
2.Quais são as a! vidades que a nossa comunidade pode promover no 
cuidado com o próximo?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)
                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.



MÊS DE MAIO COM MARIA – R������! NE2–CNBB

81

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)

ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Senhor nosso Deus, que em Cristo vosso Filho nos escolhestes 
e designastes, enviando-nos ao mundo para produzir frutos que permane-
çam, dai-nos, pela intercessão da Virgem Maria, força para vivermos, de 
modo digno, o Evangelho, testemunhando a perfeição da caridade no amor 
a Deus e ao próximo. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par# cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.  

DIRIGENTE: Deus, que associou a Virgem Maria à paixão redentora do seu 
Filho, imprima em nós a imagem de Cristo paciente, para que, concluído o 
tempo desta vida na terra, par# cipemos do banquete eterno na sua glória.
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.   

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Neste dia, ó Maria, nós te damos nosso amor!

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
décimo sexto dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias 
do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, 
iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Maria 

enfrenta as perseguições do mundo pela fi delidade ao Senhor”. Acolha-
mos, com muita alegria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui 
presentes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Elevemos ao Senhor o nosso canto de louvor.

TODOS: Invoquemos, sem cessar, o seu Santo Nome.

DIRIGENTE: Com Maria, exaltemos a misericórdia divina.

DIRIGENTE: Que se estende sobre aqueles que o temem.

TODOS: Celebremos com fervor nossa santa devoção.

DIRIGENTE: Bendizemos ao Senhor, por Maria, nossa mãe.

Nossa Senhora das Dores – Caruaru – PE

16 DE MAIO
TEMA: “Maria enfrenta as perseguições do mundo pela fi delidade ao Senhor”

“A fé de Maria teve que se elevar sempre contra as contradições 
[...]. Ela não sabia aonde lhes levariam, porém con# nuava crendo 
e confi ando na mensagem do anjo, esperando e crendo contra 
toda esperança” (E. Schillebeeckx).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, Mulher Eucarís" ca, tu 
que par" cipaste a" vamente do sacri# cio do teu Filho sobre a cruz, ensina-
-nos a compreender que, em cada Eucaris" a, aquele sacri# cio de amor é 
renovado e atualizado. 

Faz, ó Mãe, que a Eucaris" a seja verdadeiramente a norma de nossa fé 
e de nossa vida, e que, nutrindo-nos do Pão da Vida, possamos viver a missão 
de testemunhar ao mundo a salvação oferecida por Deus, em Jesus, seu Filho.

Ajuda-nos a apressar, por meio da Eucaris" a, a comunhão que nos faz 
Igreja, reunida desde os confi ns da terra no teu Reino. Acompanha-nos em 
nosso caminho, para que sejamos autên" cos na fé e corajosos no testemunho.

Virgem San% ssima, confi amo-nos aos teus cuidados maternais e 
invocamos o teu auxílio sobre toda a Igreja. Nutrida pela Eucaris" a, seja ela 
sinal e profecia de autên" ca caridade, e faça resplandecer no coração do 
mundo o rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é Deus conosco, vive e 
reina com Pai e o Espírito, pelos séculos dos séculos. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Evangelho Vivente e da Igreja missionária! 
Rogai por todos nós junto ao vosso Filho, vencedor da morte, para que 
possamos assumir, com renovado ardor missionário, nossos trabalhos 
pastorais no dia a dia da “Igreja em Saída”, no espírito da missão permanente.
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V. Ó Senhora e Rainha do céu, alegrai-vos! Aleluia!
R. Pois o vosso Filho ressuscitou! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Verbo Encarnado e dos que anunciam 
o Evangelho! Rogai por todos nós que padecemos por causa dos nossos 
pecados, para que nos empenhemos fi elmente na promoção da vida plena, 
a serviço do Reino de Deus.

V. Ó Mãe, Aquele que trouxeste em vosso seio ressuscitou, aleluia!
R. Rogai ao Bom Deus por todos nós! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe da Palavra Eterna e de todos os discípulos do 
Divino Mestre! Rogai por cada cristão que carrega suas cruzes diárias, para 
que, na esperança e na caridade, possamos ser cada vez mais uma Igreja 
discípula, missionária, profé$ ca, misericordiosa e samaritana.

V. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria! Aleluia!
R. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados 
pela força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

 Jo 15,18-21
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DIRIGENTE: Jesus veio para salvar, e sua vida é o caminho de salvação. A 
vida de Jesus exige uma escolha e, com esta, renúncias. Devemos fazer uma 
escolha: ser de Jesus ou do mundo. Ser de Jesus, é ter os mesmos sen" -
mentos e es" lo de vida do Deus humanado. E, portanto, ser presença dele 
no tempo presente.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.Que sinais nos indicam que estamos escolhendo Jesus ou o mundo?
2.As pessoas, ao olharem para nós, conseguem ver Jesus?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: San" ssima Virgem, eu creio e confesso vossa Santa e Imacu-
lada Conceição, pura e sem mancha. Ó puríssima Virgem Maria, por vossa 
Conceição imaculada e gloriosa prerroga# va de Mãe de Deus, alcançai-me 
de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a cas# dade, a 
santa pureza do coração, do corpo e da alma, a perseverança na prá# ca do 
bem; uma santa vida e uma boa morte.

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par# cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.

DIRIGENTE: O Deus da Paz, que nos reuniu para celebrar os louvores da 
Virgem Maria, vos san# fi que totalmente, e todo o vosso ser seja conser-
vado íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor nosso Jesus Cristo. 
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.   

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria!

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
décimo sé# mo dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias 
do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, 
iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Maria, 

Mãe do Belo Amor”. Acolhamos, com muita alegria, todos os noitários des-
te dia e todos vocês aqui presentes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Ó Deus, tornai atentos e vigilantes nossos corações.

TODOS: Para escutarmos com prudência a vossa Palavra.

DIRIGENTE: Bem-aventurada a Virgem Maria, porque acreditou.

TODOS: E nela se cumpriu a Palavra do Senhor. 

DIRIGENTE: Bendita sois vós, Virgem Maria, pelo Deus Al$ ssimo.

TODOS: Nossa geração vos proclama bem-aventurada.

Nossa Senhora da Saúde

17 DE MAIO
TEMA: “Maria, Mãe do Belo Amor”

“Possa o Coração Imaculado de Maria brilhar doravante, ante o 
olhar de todos os cristãos, como modelo de perfeito amor para 
com Deus e para com o próximo; [...] e incite a aperfeiçoar os vín-
culos de fraternidade entre todos os cristãos” (S. Paulo VI).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Virgem Santa, Mãe de Deus e nossa, Mulher Eucarís" ca, nós 
te oferecemos esta nossa devoção e, humildemente, imploramos o teu au-
xílio. Concede-nos um coração puro e repleto de humildade, capaz de com-
preender, viver e testemunhar o mistério da Eucaris" a.

Inspira-nos, ó Mãe do Pão Vivo que desceu do céu, aquela fome e sede 
por Jesus, que nos faz descobrir, que sem Ele, nada podemos fazer. Fortalece os 
nossos passos, enquanto buscamos o Senhor com o coração sincero. Concede-
nos a graça de sempre encontrá-lo em cada Eucaris" a, de recebê-lo no Pão da 
Vida, de amá-lo como tu mesmo o amaste e de servi-lo nos pobres.

Suscita em nós um corajoso compromisso com a Eucaris" a, alimento 
da “Igreja em Saída”, sustento de nossa peregrinação terrena e pão que 
nutre a fraternidade. Orienta-nos, ó Mãe, em nosso testemunho, para 
que possamos progredir na solidariedade e na jus" ça, e proclamar, com a 
palavra e a vida, a presença e ação de Deus que “sacia de bens os famintos”. 
Desperta em nós a força do amor que se faz dom total, capaz de se consumir 
por Deus no serviço, sem reservas, ao próximo.

TODOS: Amém. 

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, rogai por nós, para que possamos crescer 
na vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Ajudai-nos, com vossa intercessão, 
a vivermos guiados pela graça do santo ba" smo, para progredirmos 
no caminho da san" dade e da missão, alimentados pela Palavra e pela 
Eucaris" a.
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V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, auxiliai todos os membros do povo de 
Deus, para que caminhem na jus" ça e na fraternidade. Ajudai-nos, com 
vossa intercessão, a crescermos na vida de oração, na vigilância e na 
caridade, como verdadeiro caminho de san" dade e serviço aos irmãos.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, socorrei com bondade todos os que a vós 
recorrem, de coração sincero, e que estão passando por tribulações. Ajudai-nos, 
com vossa intercessão, a sermos mais fortes no testemunho da vivência das 
bem-aventuranças, da paciência, da alegria, da coragem e do ardor missionário.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de  16 a 21)   

                

DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

 Jo 14,15-21
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DIRIGENTE: O amor exige a observância dos mandamentos, que fl orescerá 
e dará frutos de san# dade. O Senhor não nos deixa sozinhos, mas nos ga-
rante um defensor, o Espírito da Verdade, que nos ajudará a viver o amor. 
Deste modo, guiados pelo Espírito da Verdade, seremos a presença de Cris-
to no mundo de hoje.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.Conhecemos os mandamentos e os observamos à luz do exemplo de 
Jesus?
2.De que modo tenho revelado a presença de Jesus em mim, como 
cristão, no mundo de hoje?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra# dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    
CANTO: Magnifi cat

(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Deus, Pai de misericórdia, no Espírito Santo, por vós enviado, 
está a garan" a de vossa presença amorosa em nossa vida. Fazei que, imi-
tando a San# ssima Virgem Maria, sejamos dóceis à voz do Paráclito e tudo 
façamos para o louvor de vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par" cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

                    

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.  

DIRIGENTE: Deus, que decidiu resgatar o gênero humano por meio da imo-
lação do seu Filho, com a par" cipação da Mãe Dolorosa, nos faça tomar 
parte neste admirável mistério de salvação. Abençoe-nos o Deus de ternura 
e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.   

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Maria cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador. 
Ensina-nos a escutar a Palavra do Senhor.

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
décimo oitavo dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias 
do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, 
iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Maria, 

repleta do Espírito e testemunha fi el de seu Filho Jesus”. Acolhamos, com 
muita alegria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui presentes. 
Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Elevemos ao Senhor o nosso canto de louvor.

TODOS: Invoquemos, sem cessar, o seu Santo Nome.

DIRIGENTE: Com Maria, exaltemos a misericórdia divina.

TODOS: Que se estende sobre aqueles que o temem. 

DIRIGENTE: Celebremos com fervor nossa santa devoção.

TODOS: Bendizendo ao Senhor, por Maria, nossa mãe.

Nossa Senhora do Bom Conselho

18 DE MAIO
TEMA: “Maria, repleta do Espírito e testemunha fi el de seu Filho Jesus”

“Se não há Igreja sem Pentecostes, não há também Pentecostes 
sem a Mãe de Jesus, porque Ela viveu, de modo único, aquilo que 
a Igreja experimenta todos os dias, sob a ação do Espírito Santo” 
(Bento XVI).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ave Maria, doce Mãe da Eucaris" a, saíste às pressas, levando 
em tuas entranhas o Salvador, que se oferece invisível ao encontro e à ado-
ração de Isabel. Nos teus passos apressados, contemplamos os passos do 
mensageiro sobre os montes, a anunciar a paz. Teu diálogo fez estremecer 
as entranhas de Isabel e inundou de alegria João Ba" sta no seu ventre. Faz-
-nos compreender, ó Mãe, que a nossa par" cipação na Eucaris" a deve nos 
impulsionar a sair e levar os outros ao encontro com o Senhor.  

Peregrina na fé, avançaste corajosamente até a cruz e foste associada 
com espírito materno ao sacri# cio do teu Filho, consen" ndo, com amor, a 
imolação d’Aquele que em "  foi gerado. Tu, que nos foste dada por Mãe no 
alto do Calvário, enquanto se consumava o sacri# cio redentor do teu Filho, 
ensina-nos a fazer de nossa vida uma oferenda permanente a Deus e um 
dom total aos nossos semelhantes.

Reuniste, em torno de " , a primeira comunidade, unida em oração à 
espera de Pentecostes.  Nós te suplicamos, caminha conosco, ó Mãe, con-
grega-nos no amor e na unidade, e revela-nos a força transformadora da 
Eucaris" a, para que, através do nosso testemunho, seja manifestada a pre-
sença do Senhor, Pão do Céu para a vida do mundo. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1.Virgem Maria, Mãe da ternura e da misericórdia, consagramos aos vossos 
cuidados maternos as nossas famílias, comunidades e paróquias. Protegei 
nossos sacerdotes, seminaristas e consagrados. Inspirai os cristãos leigos e 
leigas na sua missão. Suscitai em nossa Igreja santas e corajosas vocações 
para o serviço do Reino do vosso Filho, o nosso Deus e Salvador.
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V. Ó Maria, nossa querida mãe e advogada dos pecadores!
R. Acompanhai-nos enquanto peregrinamos nas estradas deste mundo!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Querida Mãe de Deus e Senhora nossa, abençoai-nos e nos confi rmai 
como discípulos de Jesus Cristo. Reves# -nos com sen# mentos de sincera 
compaixão. Tornai-nos sensíveis e acolhedores para com os que sofrem. 
Fazei-nos testemunhas corajosas do Evangelho que salva, e confortai-nos 
em nossas necessidades, angús# as e sofrimentos.

V. Filha predileta de Deus Pai, Rainha do céu e da terra! 
R. Guiai os nossos passos na missão de sermos presença do vosso Filho.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Caminhai conosco, ó doce e piedosa Mãe de Clemência. Que o vosso 
auxílio nos acompanhe sempre em nosso peregrinar, fortalecendo-nos em 
nossas lutas, provações e sofrimentos. Sede para nós sinal de esperança e 
de segura consolação. Ensinai-nos a transformar as noites de nossas dores 
em auroras de vida e ressurreição.

V. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria!
R. Conduzi os rumos da nossa vida nos caminhos do Evangelho!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria) 

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 15,26-16,4a
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DIRIGENTE: O Evangelho nos coloca diante do dever cristão de conversão 
permanente, como meio efi caz para dar bom testemunho do nome de Cris-
to, isto é, de Cristo mesmo, morto e ressuscitado. Esta escolha atrai sobre 
nós, cristãos, a perseguição. No entanto, o Senhor promete um defensor, 
o Espírito da Verdade, que nos sustentará no seguimento e na vivência do 
Evangelho. 

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.Sen! mos e permi! mos o Espírito da Verdade nos sustentar no 
testemunho do nome de Jesus?
2.Esforçamo-nos no processo de conversão diária, para dar testemunho 
cristão?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra$ dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.
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CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)

ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Senhor nosso Deus, que preparastes no coração da Virgem 
San" ssima uma digna morada para o vosso Filho e um santuário do Espírito 
Santo, dai-nos um coração puro e dócil, para que, observando fi elmente 
os vossos mandamentos, vos amemos sobre todas as coisas e abracemos 
corajosamente o testemunho da fé. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par% cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.  

DIRIGENTE: Deus, que decidiu resgatar o gênero humano por meio da imo-
lação do seu Filho, com a par% cipação da Mãe Dolorosa, nos faça tomar 
parte neste admirável mistério de salvação. Abençoe-nos o Deus de ternura 
e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.  

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.



MÊS DE MAIO COM MARIA – R������! NE2–CNBB

97

REFRÃO MEDITATIVO  Imaculada, Maria de Deus, coração pobre aco-
lhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, mãe dos afl itos que estão junto à cruz.

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
décimo nono dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias 
do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, 
iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Maria, 

toda de Cristo e toda do Evangelho”. Acolhamos, com muita alegria, todos 
os noitários deste dia e todos vocês aqui presentes. Entoemos o canto de 
entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém

DIRIGENTE: Seja bendito o nosso Deus em todo tempo.

TODOS: Agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.

DIRIGENTE: Deus enviou a nós seu Filho, nascido de mulher.

TODOS: E, no Espírito, concedeu-nos a graça de sermos fi lhos.

DIRIGENTE: Em Maria, sempre Virgem, Deus realizou maravilhas.

TODOS: Por isso, bendizemos o fruto do seu ventre, Jesus.

Nossa Senhora Auxiliadora

19 DE MAIO
TEMA: “Maria, toda de Cristo e toda do Evangelho”.

“Maria se tornou Mãe de Jesus [...], entregou-se, ela mesma to-
talmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir, na dependên-
cia dele e com Ele, pela graça de Deus, ao Mistério da Redenção” 
(Catecismo, nº. 494).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, Mulher Eucarís" ca, tu 
que par" cipaste a" vamente do sacri# cio do teu Filho sobre a cruz, ensina-
-nos a compreender que, em cada Eucaris" a, aquele sacri# cio de amor é 
renovado e atualizado. 

Faz, ó Mãe, que a Eucaris" a seja verdadeiramente a norma de nossa fé 
e de nossa vida, e que, nutrindo-nos do Pão da Vida, possamos viver a missão 
de testemunhar ao mundo a salvação oferecida por Deus, em Jesus, seu Filho.

Ajuda-nos a apressar, por meio da Eucaris" a, a comunhão que nos faz 
Igreja, reunida desde os confi ns da terra no teu Reino. Acompanha-nos em 
nosso caminho, para que sejamos autên" cos na fé e corajosos no testemunho.

Virgem San% ssima, confi amo-nos aos teus cuidados maternais e 
invocamos o teu auxílio sobre toda a Igreja. Nutrida pela Eucaris" a, seja ela 
sinal e profecia de autên" ca caridade, e faça resplandecer no coração do 
mundo o rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é Deus conosco, vive e 
reina com Pai e o Espírito, pelos séculos dos séculos. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Evangelho Vivente e da Igreja missionária! 
Rogai por todos nós junto ao vosso Filho, vencedor da morte, para que 
possamos assumir, com renovado ardor missionário, nossos trabalhos 
pastorais no dia a dia da “Igreja em Saída”, no espírito da missão permanente.
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V. Ó Senhora e Rainha do céu, alegrai-vos! Aleluia!
R. Pois o vosso Filho ressuscitou! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Verbo Encarnado e dos que anunciam 
o Evangelho! Rogai por todos nós que padecemos por causa dos nossos 
pecados, para que nos empenhemos fi elmente na promoção da vida plena, 
a serviço do Reino de Deus.

V. Ó Mãe, Aquele que trouxeste em vosso seio ressuscitou, aleluia!
R. Rogai ao Bom Deus por todos nós! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe da Palavra Eterna e de todos os discípulos do 
Divino Mestre! Rogai por cada cristão que carrega suas cruzes diárias, para 
que, na esperança e na caridade, possamos ser cada vez mais uma Igreja 
discípula, missionária, profé$ ca, misericordiosa e samaritana.

V. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria! Aleluia!
R. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados 
pela força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

 Jo 16,5-11
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DIRIGENTE: O Senhor Jesus, em sua morte iminente, exorta os apóstolos 
aba" dos pela tristeza de sua par" da a permanecerem fi rmes e contestes. Ele 
enviará o Paráclito, o advogado. Os apóstolos serão julgados pelos poderes 
do mundo, mas serão juízes pela consciência e pela fi delidade ao Evangelho 
que se torna concreto em suas escolhas co" dianas. O es" lo de vida dos após-
tolos se torna modelo para aqueles que buscam orientar as suas vidas pelo 
Evangelho e, deste modo, se opõem àqueles que se colocam contra o projeto 
e os valores evangélicos.  

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.Como o Evangelho pode se tornar luz para as nossas escolhas co! dianas?
2.Como anda o nosso es! lo de vida?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de  25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos fl ores, 
quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. Como gesto de 
gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos aos seus pés as fl ores 
que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Pai de infi nita bondade, nós vos bendizemos pelo dom do vos-
so Espírito, presença perene de Jesus entre nós. Fazei que, a exemplo de 
Maria, vossa Serva, acolhamos com docilidade o Espírito Santo e sejamos 
inundados da alegria de sua presença. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par$ cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

                    

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus. 

DIRIGENTE: O Deus da Paz, que nos reuniu para celebrar os louvores da 
Virgem Maria, vos san$ fi que totalmente, e todo o vosso ser seja conser-
vado íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor nosso Jesus Cristo. 
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.   

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre.

TODOS: Graças a Deus. 
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REFRÃO MEDITATIVO  Ó Mãe, neste dia queremos cantar, com grande 
alegria teu nome exaltar, unidos aos anjos que cantam no além: é festa no 
céu e na terra também!

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
vigésimo dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias do 
mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, 
iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Maria, 

conduzida sempre pelo Espírito Santo”. Acolhamos, com muita alegria, to-
dos os noitários deste dia e todos vocês aqui presentes. Entoemos o canto 
de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Ó Deus, tornai atentos e vigilantes nossos corações.

TODOS: Para escutarmos com prudência a vossa Palavra.

DIRIGENTE: Bem-aventurada a Virgem Maria, porque acreditou

TODOS: E nela se cumpriu a Palavra do Senhor.

DIRIGENTE: Bendita sois vós, Virgem Maria, pelo Deus Al# ssimo. 

TODOS: Nossa geração vos proclama bem-aventurada.

Nossa Senhora dos Navegantes

20 DE MAIO
TEMA: “Maria, conduzida sempre pelo Espírito Santo”

“Em Maria, o Espírito Santo manifesta o Filho do Pai tornado Filho 
da Virgem. Ela é a Sarça ardente da Teofania defi ni% va: repleta do 
Espírito Santo, ela mostra o Verbo na humildade de sua carne...” 
(Catecismo, nº 724).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ave Maria, doce Mãe da Eucaris" a, saíste às pressas, levando 
em tuas entranhas o Salvador, que se oferece invisível ao encontro e à ado-
ração de Isabel. Nos teus passos apressados, contemplamos os passos do 
mensageiro sobre os montes, a anunciar a paz. Teu diálogo fez estremecer 
as entranhas de Isabel e inundou de alegria João Ba" sta no seu ventre. Faz-
-nos compreender, ó Mãe, que a nossa par" cipação na Eucaris" a deve nos 
impulsionar a sair e levar os outros ao encontro com o Senhor.  

Peregrina na fé, avançaste corajosamente até a cruz e foste associada 
com espírito materno ao sacri# cio do teu Filho, consen" ndo, com amor, a 
imolação d’Aquele que em "  foi gerado. Tu, que nos foste dada por Mãe no 
alto do Calvário, enquanto se consumava o sacri# cio redentor do teu Filho, 
ensina-nos a fazer de nossa vida uma oferenda permanente a Deus e um 
dom total aos nossos semelhantes.

Reuniste, em torno de " , a primeira comunidade, unida em oração à 
espera de Pentecostes.  Nós te suplicamos, caminha conosco, ó Mãe, con-
grega-nos no amor e na unidade, e revela-nos a força transformadora da 
Eucaris" a, para que, através do nosso testemunho, seja manifestada a pre-
sença do Senhor, Pão do Céu para a vida do mundo. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, rogai por nós, para que possamos crescer 
na vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Ajudai-nos, com vossa intercessão, 
a vivermos guiados pela graça do santo ba" smo, para progredirmos no 
caminho da san" dade e da missão, alimentados pela Palavra e pela Eucaris" a.
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V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, auxiliai todos os membros do povo de 
Deus, para que caminhem na jus" ça e na fraternidade. Ajudai-nos, com 
vossa intercessão, a crescermos na vida de oração, na vigilância e na 
caridade, como verdadeiro caminho de san" dade e serviço aos irmãos.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, socorrei com bondade todos os que a vós 
recorrem, de coração sincero, e que estão passando por tribulações. Ajudai-nos, 
com vossa intercessão, a sermos mais fortes no testemunho da vivência das 
bem-aventuranças, da paciência, da alegria, da coragem e do ardor missionário.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 16,12-15
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DIRIGENTE: O Senhor Jesus garante enviar o Espírito da Verdade, que terá 
a missão de nos conduzir na evangelização, por meio da compreensão de 
tudo o que foi revelado por Ele e dos acontecimentos presentes e futuros, 
sempre nos guiando à Verdade, que é Ele mesmo. É somente por meio 
do Espírito Santo que compreenderemos o mistério de Deus, revelado na 
história dos homens, e seremos capazes de discernir o tempo presente e 
o futuro. É o Espírito Santo quem nos conduz a uma autên" ca vida cristã.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.Como experimento a presença do Espírito Santo na compreensão da 
Palavra de Deus? 
2.Em quais situações da vida buscamos a luz do Espírito Santo a nos guiar?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     
LADAINHA

(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Senhor, Pai Santo, vosso divino Filho cons" tuiu a Igreja como 
comunidade do Espírito, concedei-nos, nós vos rogamos, que dóceis ao so-
pro do Espírito Santo, possamos, como Maria, proclamar as vossas maravi-
lhas. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par" cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.

DIRIGENTE: Deus que associou a Virgem Maria à paixão redentora do seu 
Filho, imprima em nós a imagem de Cristo paciente, para que, concluído o 
tempo desta vida na terra, par" cipemos do banquete eterno na sua glória.
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.   

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre.

TODOS: Graças a Deus.  
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REFRÃO MEDITATIVO  Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus!

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
vigésimo primeiro dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um 
dias do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com 
Maria, iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é:
“Alegrar-se com Maria pela ressurreição de Jesus.” Acolhamos, com muita 
alegria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui presentes. Entoe-
mos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Seja bendito o nosso Deus em todo tempo.

TODOS: Agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.

DIRIGENTE: Deus enviou a nós seu Filho, nascido de mulher.

TODOS: E, no Espírito, concedeu-nos a graça de sermos fi lhos. 

DIRIGENTE: Em Maria, sempre Virgem, Deus realizou maravilhas.

TODOS: Por isso, bendizemos o fruto do seu ventre, Jesus.

Nossa Senhora da Assunção

21 DE MAIO
TEMA: “Alegrar-se com Maria pela ressurreição de Jesus.”

“...Através da experiência de morte e ressurreição do seu Filho, 
vistas, na fé, como a expressão suprema do amor de Deus, o co-
ração de Maria tornou-se uma fonte de paz, de consolação, de 
esperança, de misericórdia” (Papa Francisco).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, Mulher Eucarís" ca, tu 
que par" cipaste a" vamente do sacri# cio do teu Filho sobre a cruz, ensina-
-nos a compreender que, em cada Eucaris" a, aquele sacri# cio de amor é 
renovado e atualizado. 

Faz, ó Mãe, que a Eucaris" a seja verdadeiramente a norma de nossa fé 
e de nossa vida, e que, nutrindo-nos do Pão da Vida, possamos viver a missão 
de testemunhar ao mundo a salvação oferecida por Deus, em Jesus, seu Filho.

Ajuda-nos a apressar, por meio da Eucaris" a, a comunhão que nos faz 
Igreja, reunida desde os confi ns da terra no teu Reino. Acompanha-nos em 
nosso caminho, para que sejamos autên" cos na fé e corajosos no testemunho.

Virgem San% ssima, confi amo-nos aos teus cuidados maternais e 
invocamos o teu auxílio sobre toda a Igreja. Nutrida pela Eucaris" a, seja ela 
sinal e profecia de autên" ca caridade, e faça resplandecer no coração do 
mundo o rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é Deus conosco, vive e 
reina com Pai e o Espírito, pelos séculos dos séculos. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de  01 a 05)

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Virgem Maria, Mãe da ternura e da misericórdia, consagramos aos vossos 
cuidados maternos as nossas famílias, comunidades e paróquias. Protegei 
nossos sacerdotes, seminaristas e consagrados. Inspirai os cristãos leigos e 
leigas na sua missão. Suscitai, em nossa Igreja, santas e corajosas vocações 
para o serviço do Reino do vosso Filho, o nosso Deus e Salvador.
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V. Ó Maria, nossa querida mãe e advogada dos pecadores!
R. Acompanhai-nos enquanto peregrinamos nas estradas deste mundo!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Querida Mãe de Deus e Senhora nossa, abençoai-nos e nos confi rmai 
como discípulos de Jesus Cristo. Reves# -nos com sen# mentos de sincera 
compaixão. Tornai-nos sensíveis e acolhedores para com os que sofrem. 
Fazei-nos testemunhas corajosas do Evangelho, que salva e confortai-nos 
em nossas necessidades, angús# as e sofrimentos.

V. Filha predileta de Deus Pai, Rainha do céu e da terra! 
R. Guiai os nossos passos na missão de sermos presença do vosso Filho.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Caminhai conosco, ó doce e piedosa Mãe de Clemência. Que o vosso 
auxílio nos acompanhe sempre em nosso peregrinar, fortalecendo-nos em 
nossas lutas, provações e sofrimentos. Sede para nós sinal de esperança e 
de segura consolação, ensinai-nos a transformar as noites de nossas dores 
em auroras de vida e ressurreição.

V. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria!
R. Conduzi os rumos da nossa vida nos caminhos do Evangelho!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 16,16-20
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DIRIGENTE: Aos poucos, Jesus vai preparando os seus discípulos para a 
hora mais crucial que ele irá enfrentar: sua paixão e morte. Ele fala dos mo-
mentos di" ceis a serem enfrentados, mas fala também da alegria que virá 
com a sua ressurreição. Ele deixa para trás a morte, o sepulcro e os planos 
dos malvados.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.O que mais lhe chamou atenção nesta leitura do Evangelho que 
acabamos de ouvir?
2.O que este texto do Evangelho fala para nós?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria Cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra$ dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)
                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Deus de bondade, Jesus Cristo vosso Filho prometeu-nos con-
verter nossa tristeza em alegria, pela efusão do seu Espírito. Fazei que, pela 
intercessão da Virgem Maria, habite em nós a vossa consolação e a nossa 
tristeza seja transformada em alegria. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par# cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175  - canto número: 24)

                    

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.  

DIRIGENTE: O Deus da Paz, que nos reuniu para celebrar os louvores da 
Virgem Maria, vos san# fi que totalmente, e todo o vosso ser seja conser-
vado íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor nosso Jesus Cristo.
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. .  

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Maria, ó Mãe cheia de graça, Maria, protege os 
fi lhos teus. Maria, Maria, nós queremos con# go estar nos céus. (CD Cele-
brações especiais vol. 4, faixa 17)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
vigésimo segundo dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um 
dias do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com 
Maria, iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é:
“Ninguém nos � ra a alegria da presença de Jesus, o fi lho de Maria.” Aco-
lhamos, com muita alegria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui 
presentes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Ó Deus, tornai atentos e vigilantes nossos corações.

TODOS: Para escutarmos com prudência a vossa Palavra. 

DIRIGENTE: Bem-aventurada a Virgem Maria, porque acreditou.

TODOS: E nela se cumpriu a Palavra do Senhor.

DIRIGENTE: Bendita sois vós, Virgem Maria, pelo Deus Al$ ssimo.

TODOS: Nossa geração vos proclama bem-aventurada.

Nossa Senhora da Boa Viagem

22 DE MAIO
TEMA: “Ninguém nos ! ra a alegria da presença de Jesus, o fi lho de Maria.”

“A Virgem Maria [...], forte na fé, contemplou o dia da Luz e da 
Vida, na que, dissipada a noite da morte, o mundo inteiro ale-
grou-se, e a Igreja nascente, ao ver novamente o seu Senhor 
imortal, se alegrou entusiasmada” (Prefácio Mariano).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ave Maria, doce Mãe da Eucaris" a, saíste às pressas, levando 
em tuas entranhas o Salvador, que se oferece invisível ao encontro e à ado-
ração de Isabel. Nos teus passos apressados, contemplamos os passos do 
mensageiro sobre os montes, a anunciar a paz. Teu diálogo fez estremecer 
as entranhas de Isabel e inundou de alegria João Ba" sta no seu ventre. Faz-
-nos compreender, ó Mãe, que a nossa par" cipação na Eucaris" a deve nos 
impulsionar a sair e levar os outros ao encontro com o Senhor.  

Peregrina na fé, avançaste corajosamente até a cruz e foste associada 
com espírito materno ao sacri# cio do teu Filho, consen" ndo, com amor, a 
imolação d’Aquele que em "  foi gerado. Tu, que nos foste dada por Mãe no 
alto do Calvário, enquanto se consumava o sacri# cio redentor do teu Filho, 
ensina-nos a fazer de nossa vida uma oferenda permanente a Deus e um 
dom total aos nossos semelhantes.

Reuniste, em torno de " , a primeira comunidade, unida em oração à 
espera de Pentecostes.  Nós te suplicamos, caminha conosco, ó Mãe, con-
grega-nos no amor e na unidade, e revela-nos a força transformadora da 
Eucaris" a, para que, através do nosso testemunho, seja manifestada a pre-
sença do Senhor, Pão do Céu para a vida do mundo. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Evangelho Vivente e da Igreja missionária! 
Rogai por todos nós junto ao vosso Filho, vencedor da morte, para que 
possamos assumir, com renovado ardor missionário, nossos trabalhos 
pastorais no dia a dia da “Igreja em Saída”, no espírito da missão permanente.
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V. Ó Senhora e Rainha do céu, alegrai-vos! Aleluia!
R. Pois o vosso Filho ressuscitou! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Verbo Encarnado e dos que anunciam 
o Evangelho! Rogai por todos nós que padecemos por causa dos nossos 
pecados, para que nos empenhemos fi elmente na promoção da vida plena, 
a serviço do Reino de Deus.

V. Ó Mãe, Aquele que trouxeste em vosso seio ressuscitou, aleluia!
R. Rogai ao Bom Deus por todos nós! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe da Palavra Eterna e de todos os discípulos do 
Divino Mestre! Rogai por cada cristão que carrega suas cruzes diárias, para 
que, na esperança e na caridade, possamos ser cada vez mais uma Igreja 
discípula, missionária, profé$ ca, misericordiosa e samaritana.

V. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria! Aleluia!
R. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados 
pela força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 16,20-23a
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DIRIGENTE: Mesmo com os injustos alegrando-se com a morte de Jesus, 
os discípulos do Senhor irão se alegrar muito mais com a sua ressurreição. 
Para os adversários da vida, a ressurreição será causa de decepção. Para 
todos nós, seguidores e seguidoras do Senhor, a sua ressurreição é a razão 
e o sen" do maior da nossa fé.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.O que mais lhe chamou atenção nesta leitura do Evangelho que 
acabamos de ouvir?
2.O que este texto do Evangelho fala para nós?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Deus eterno e todo poderoso, que, na Virgem Maria, plena do 
Espírito Santo, ofereceste um celes" al amparo a quantos a invocam, con-
cedei-nos, por sua intercessão, a fortaleza na fé, a fi rmeza na esperança e a 
constância na caridade. Por Cristo, nosso Senhor.

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par" cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

                    

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.  

DIRIGENTE: Deus, que decidiu resgatar o gênero humano por meio da imo-
lação do seu Filho, com a par" cipação da Mãe Dolorosa, nos faça tomar 
parte neste admirável mistério de salvação. Abençoe-nos o Deus de ternura 
e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. 

TODOS: Amém. 

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Que a graça de Deus cresça em nós, sem ces-
sar! E de # , nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor, pra gerar e formar 
Cristo em nós! (CD Celebrações especiais vol. 3, faixa 13)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
vigésimo terceiro dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um 
dias do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com 
Maria, iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é:
“Aquele que vem ao mundo pelo ventre de Maria, voltará para a casa de 

Deus Pai”. Acolhamos, com muita alegria, todos os noitários deste dia e 
todos vocês aqui presentes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Elevemos ao Senhor o nosso canto de louvor.

TODOS: Invoquemos, sem cessar, o seu Santo Nome.

DIRIGENTE: Com Maria, exaltemos a misericórdia divina.

DIRIGENTE: Que se estende sobre aqueles que o temem. 

TODOS: Celebremos com fervor nossa santa devoção.

DIRIGENTE: Bendizemos ao Senhor, por Maria, nossa mãe.

Nossa Senhora dos Afl itos

23 DE MAIO
TEMA: “Aquele que vem ao mundo pelo ventre de Maria, voltará para a casa de Deus Pai”.

“Ela nos precedeu na peregrinação da fé e no caminho da glória, e 
acompanha os nossos povos que a invocam com amor até que nos 
encontremos defi ni# vamente com seu Filho” (Santo Domingo, 15).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ave Maria, doce Mãe da Eucaris" a, saíste às pressas, levando 
em tuas entranhas o Salvador, que se oferece invisível ao encontro e à ado-
ração de Isabel. Nos teus passos apressados, contemplamos os passos do 
mensageiro sobre os montes, a anunciar a paz. Teu diálogo fez estremecer 
as entranhas de Isabel e inundou de alegria João Ba" sta no seu ventre. Faz-
-nos compreender, ó Mãe, que a nossa par" cipação na Eucaris" a deve nos 
impulsionar a sair e levar os outros ao encontro com o Senhor.  

Peregrina na fé, avançaste corajosamente até a cruz e foste associada 
com espírito materno ao sacri# cio do teu Filho, consen" ndo, com amor, a 
imolação d’Aquele que em "  foi gerado. Tu, que nos foste dada por Mãe no 
alto do Calvário, enquanto se consumava o sacri# cio redentor do teu Filho, 
ensina-nos a fazer de nossa vida uma oferenda permanente a Deus e um 
dom total aos nossos semelhantes.

Reuniste, em torno de " , a primeira comunidade, unida em oração à 
espera de Pentecostes.  Nós te suplicamos, caminha conosco, ó Mãe, con-
grega-nos no amor e na unidade, e revela-nos a força transformadora da 
Eucaris" a, para que, através do nosso testemunho, seja manifestada a pre-
sença do Senhor, Pão do Céu para a vida do mundo. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, rogai por nós, para que possamos crescer 
na vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Ajudai-nos, com vossa intercessão, 
a vivermos guiados pela graça do santo ba" smo, para progredirmos no 
caminho da san" dade e da missão, alimentados pela Palavra e pela Eucaris" a.
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V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, auxiliai todos os membros do povo de 
Deus, para que caminhem na jus" ça e na fraternidade. Ajudai-nos, com 
vossa intercessão, a crescermos na vida de oração, na vigilância e na 
caridade, como verdadeiro caminho de san" dade e serviço aos irmãos.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, socorrei com bondade todos os que a vós 
recorrem, de coração sincero, e que estão passando por tribulações. Ajudai-nos, 
com vossa intercessão, a sermos mais fortes no testemunho da vivência das 
bem-aventuranças, da paciência, da alegria, da coragem e do ardor missionário.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 16,23b-28
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DIRIGENTE: Aqui está a essência da fé cristã: Jesus vem do Pai, por Maria, 
e volta ao Pai nos levando um dia com Ele. Como é bom saber, através de 
Jesus, que o que pedirmos em seu nome, o Pai nos dará.  A nossa oração 
deve ser sempre feita em nome de Jesus, nascida da profunda in" midade 
com Ele, com o Pai e com o espírito Santo.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.O que mais lhe chamou atenção nesta leitura do Evangelho que 
acabamos de ouvir?
2.O que este texto do Evangelho fala para nós?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 
(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Senhor nosso Deus, que na vossa bondade cons" tuístes vosso 
Filho nosso único mediador, concedei-nos, com o auxílio previdente da Vir-
gem Maria, que, permanecendo fi éis no amor de Cristo, recebamos de vós 
os dons e experimentemos a alegria plena. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par" cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

                    

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus. 

DIRIGENTE: Deus, que associou a Virgem Maria à paixão redentora do seu 
Filho, imprima em nós a imagem de Cristo paciente, para que, concluído o 
tempo desta vida na terra, par" cipemos do banquete eterno na sua glória.
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.  

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus. 
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REFRÃO MEDITATIVO  No céu, no céu, com minha mãe estarei! (bis) 
(CD Cantando louvor a Maria, faixa 2)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
vigésimo quarto dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um 
dias do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com 
Maria, iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é:
“Com Maria, somos discípulos e missionários de Jesus”. Acolhamos, com 
muita alegria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui presentes. 
Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Seja bendito o nosso Deus em todo tempo.

TODOS: Agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém

DIRIGENTE: Deus enviou a nós seu Filho, nascido de mulher.

TODOS: E, no Espírito, concedeu-nos a graça de sermos fi lhos. 

DIRIGENTE: Em Maria, sempre Virgem, Deus realizou maravilhas.

TODOS: Por isso, bendizemos o fruto do seu ventre, Jesus.

Nossa Senhora de Nazaré

24 DE MAIO
TEMA: “Com Maria, somos discípulos e missionários de Jesus”.

“...Com sua fé, Maria chega a ser o primeiro membro da comu-
nidade dos crentes em Cristo, e também se faz colaboradora no 
renascimento espiritual dos discípulos”. (Aparecida, 283).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, Mulher Eucarís" ca, tu 
que par" cipaste a" vamente do sacri# cio do teu Filho sobre a cruz, ensina-
-nos a compreender que, em cada Eucaris" a, aquele sacri# cio de amor é 
renovado e atualizado. 

Faz, ó Mãe, que a Eucaris" a seja verdadeiramente a norma de nossa fé 
e de nossa vida, e que, nutrindo-nos do Pão da Vida, possamos viver a missão 
de testemunhar ao mundo a salvação oferecida por Deus, em Jesus, seu Filho.

Ajuda-nos a apressar, por meio da Eucaris" a, a comunhão que nos faz 
Igreja, reunida desde os confi ns da terra no teu Reino. Acompanha-nos em 
nosso caminho, para que sejamos autên" cos na fé e corajosos no testemunho.

Virgem San% ssima, confi amo-nos aos teus cuidados maternais e 
invocamos o teu auxílio sobre toda a Igreja. Nutrida pela Eucaris" a, seja ela 
sinal e profecia de autên" ca caridade, e faça resplandecer no coração do 
mundo o rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é Deus conosco, vive e 
reina com Pai e o Espírito, pelos séculos dos séculos. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Virgem Maria, Mãe da ternura e da misericórdia, consagramos aos vossos 
cuidados maternos as nossas famílias, comunidades e paróquias. Protegei 
nossos sacerdotes, seminaristas e consagrados. Inspirai os cristãos leigos e 
leigas na sua missão. Suscitai, em nossa Igreja, santas e corajosas vocações 
para o serviço do Reino do vosso Filho, o nosso Deus e Salvador.
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V. Ó Maria, nossa querida mãe e advogada dos pecadores!
R. Acompanhai-nos enquanto peregrinamos nas estradas deste mundo!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Querida Mãe de Deus e Senhora nossa, abençoai-nos e nos confi rmai 
como discípulos de Jesus Cristo. Reves# -nos com sen# mentos de sincera 
compaixão. Tornai-nos sensíveis e acolhedores para com os que sofrem. 
Fazei-nos testemunhas corajosas do Evangelho, que salva e confortai-nos 
em nossas necessidades, angús# as e sofrimentos.

V. Filha predileta de Deus Pai, Rainha do céu e da terra! 
R. Guiai os nossos passos na missão de sermos presença do vosso Filho.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Caminhai conosco, ó doce e piedosa Mãe de Clemência. Que o vosso 
auxílio nos acompanhe sempre em nosso peregrinar, fortalecendo-nos em 
nossas lutas, provações e sofrimentos. Sede para nós sinal de esperança e 
de segura consolação, ensinai-nos a transformar as noites de nossas dores 
em auroras de vida e ressurreição.

V. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria!
R. Conduzi os rumos da nossa vida nos caminhos do Evangelho!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Mt 28,16-20



MÊS DE MAIO COM MARIA – R������! NE2–CNBB

125

DIRIGENTE: Em sua úl" ma aparição na Galileia, Jesus convida o pequeno 
grupo dos seus seguidores a iniciar sua missão. Estes deverão fazer discí-
pulos todos os povos, a missão universal da Igreja. O ba" smo, em nome da 
San# ssima Trindade, nasceu no início da Igreja e perdura até hoje.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.O que mais lhe chamou atenção nesta leitura do Evangelho que 
acabamos de ouvir?
2.O que este texto do Evangelho fala para nós?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)



MÊS DE MAIO COM MARIA – R������! NE2–CNBB

126

ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Deus eterno e onipotente, a Ascenção do vosso Filho é nos-
sa vitória e a primícia de nossa esperança. Concedei-nos, com o auxílio da 
Virgem Maria, que, permanecendo fi éis no amor de Cristo, alcancemos a 
Pátria celeste, onde já se encontra convosco, em Cristo, a nossa natureza 
humana. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par$ cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.

DIRIGENTE: O Deus da Paz, que nos reuniu para celebrar os louvores da 
Virgem Maria, vos san$ fi que totalmente, e todo o vosso ser seja conser-
vado íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor nosso Jesus Cristo. 
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.  

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre.

TODOS: Graças a Deus.
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Nossa Senhora de Lourdes

REFRÃO MEDITATIVO  Maria cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador. 
Ensina-nos a escutar a Palavra do Senhor.

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
vigésimo quinto dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um 
dias do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com 
Maria, iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é:
“O Filho de Maria sempre esteve com o Pai”. Acolhamos, com muita ale-
gria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui presentes. Entoemos o 
canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Ó Deus, tornai atentos e vigilantes nossos corações.

TODOS: Para escutarmos com prudência a vossa Palavra.

DIRIGENTE: Bem-aventurada a Virgem Maria, porque acreditou.

TODOS: E nela se cumpriu a Palavra do Senhor.  

DIRIGENTE: Bendita sois vós, Virgem Maria, pelo Deus Al" ssimo.

TODOS: Nossa geração vos proclama bem-aventurada.

25 DE MAIO
TEMA: “O Filho de Maria sempre esteve com o Pai”.

“Em Nossa Senhora, reconhecemos toda a ternura de Deus e, 
portanto, cul# var e viver este amor jubiloso de Nossa Senhora, 
de Maria, é um dom muito grande da catolicidade” (Bento XVI).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, Mulher Eucarís" ca, tu 
que par" cipaste a" vamente do sacri# cio do teu Filho sobre a cruz, ensina-
-nos a compreender que, em cada Eucaris" a, aquele sacri# cio de amor é 
renovado e atualizado. 

Faz, ó Mãe, que a Eucaris" a seja verdadeiramente a norma de nossa fé 
e de nossa vida, e que, nutrindo-nos do Pão da Vida, possamos viver a missão 
de testemunhar ao mundo a salvação oferecida por Deus, em Jesus, seu Filho.

Ajuda-nos a apressar, por meio da Eucaris" a, a comunhão que nos faz 
Igreja, reunida desde os confi ns da terra no teu Reino. Acompanha-nos em 
nosso caminho, para que sejamos autên" cos na fé e corajosos no testemunho.

Virgem San% ssima, confi amo-nos aos teus cuidados maternais e 
invocamos o teu auxílio sobre toda a Igreja. Nutrida pela Eucaris" a, seja ela 
sinal e profecia de autên" ca caridade, e faça resplandecer no coração do 
mundo o rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é Deus conosco, vive e 
reina com Pai e o Espírito, pelos séculos dos séculos. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de  01 a 05)

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Evangelho Vivente e da Igreja missionária! 
Rogai por todos nós junto ao vosso Filho, vencedor da morte, para que 
possamos assumir, com renovado ardor missionário, nossos trabalhos 
pastorais no dia a dia da “Igreja em Saída”, no espírito da missão permanente.
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V. Ó Senhora e Rainha do céu, alegrai-vos! Aleluia!
R. Pois o vosso Filho ressuscitou! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Verbo Encarnado e dos que anunciam 
o Evangelho! Rogai por todos nós que padecemos por causa dos nossos 
pecados, para que nos empenhemos fi elmente na promoção da vida plena, 
a serviço do Reino de Deus.

V. Ó Mãe, Aquele que trouxeste em vosso seio ressuscitou, aleluia!
R. Rogai ao Bom Deus por todos nós! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe da Palavra Eterna e de todos os discípulos do 
Divino Mestre! Rogai por cada cristão que carrega suas cruzes diárias, para 
que, na esperança e na caridade, possamos ser cada vez mais uma Igreja 
discípula, missionária, profé$ ca, misericordiosa e samaritana.

V. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria! Aleluia!
R. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados 
pela força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 16,29-33
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DIRIGENTE: Jesus anuncia que será abandonado por aqueles que não o 
acompanharão, também, no caminho para a cruz. Os evangelhos compro-
vam que, no momento da Paixão, os discípulos se dispersaram “cada um 
para o seu lado”. Jesus tem entre outras companhias, até o fi m, a presença 
de sua mãe, Maria San# ssima.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.O que mais lhe chamou atenção nesta leitura do Evangelho que 
acabamos de ouvir?
2.O que este texto do Evangelho fala para nós?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)   

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra% dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 
(Página 174 - canto número: 22)

                            
DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Deus nosso Pai, que reunistes a Igreja nascente, com Maria, 
Mãe de vosso Filho à espera do Espírito Santo prome" do, concedei-nos 
que, cheios do mesmo Espírito, perseveremos unidos na oração e levemos 
a todos o feliz anúncio da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par" cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

                    

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus. 

DIRIGENTE: Deus, que permi" u que a Virgem percorresse os caminhos da 
fé e da dor, até chegar junto à cruz, ao ato supremo da caridade, nos con-
duza também pelos caminhos da fé, para que, sustentados pela Eucaris" a, 
cheguemos à plenitude do amor. Abençoe-nos o Deus de ternura e miseri-
córdia, Pai e Filho e Espírito Santo.  

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre.

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Ó Mãe, neste dia queremos cantar, com grande 
alegria teu nome exaltar, unidos aos anjos que cantam no além: é festa no 
céu e na terra também!

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
vigésimo sexto dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias 
do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, 
iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Jesus, 

o Filho de Maria, despede-se deste mundo, rezando ao Pai”. Acolhamos, 
com muita alegria, todos os noitários deste dia e todos vocês aqui presen-
tes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Elevemos ao Senhor o nosso canto de louvor.

TODOS: Invoquemos, sem cessar, o seu Santo Nome.

DIRIGENTE: Com Maria, exaltemos a misericórdia divina.

TODOS: Que se estende sobre aqueles que o temem. 

DIRIGENTE: Celebremos com fervor nossa santa devoção.

TODOS: Bendizemos ao Senhor, por Maria, nossa mãe. 

Nossa Senhora da Esperança

26 DE MAIO
TEMA: “Jesus, o Filho de Maria, despede-se deste mundo, rezando ao Pai”

“A Igreja, refl e$ ndo piedosamente sobre Maria e contemplando-
-a à luz do Verbo feito homem, cheia de respeito penetra mais e 
mais no ín$ mo do al% ssimo mistério da Encarnação e vai toman-
do cada vez mais a semelhança do seu Esposo” (L.G. 65).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, Mulher Eucarís" ca, tu 
que par" cipaste a" vamente do sacri# cio do teu Filho sobre a cruz, ensina-
-nos a compreender que, em cada Eucaris" a, aquele sacri# cio de amor é 
renovado e atualizado. 

Faz, ó Mãe, que a Eucaris" a seja verdadeiramente a norma de nossa fé 
e de nossa vida, e que, nutrindo-nos do Pão da Vida, possamos viver a missão 
de testemunhar ao mundo a salvação oferecida por Deus, em Jesus, seu Filho.

Ajuda-nos a apressar, por meio da Eucaris" a, a comunhão que nos faz 
Igreja, reunida desde os confi ns da terra no teu Reino. Acompanha-nos em 
nosso caminho, para que sejamos autên" cos na fé e corajosos no testemunho.

Virgem San% ssima, confi amo-nos aos teus cuidados maternais e 
invocamos o teu auxílio sobre toda a Igreja. Nutrida pela Eucaris" a, seja ela 
sinal e profecia de autên" ca caridade, e faça resplandecer no coração do 
mundo o rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é Deus conosco, vive e 
reina com Pai e o Espírito, pelos séculos dos séculos. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, rogai por nós, para que possamos crescer 
na vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Ajudai-nos, com vossa intercessão, 
a vivermos guiados pela graça do santo ba" smo, para progredirmos no 
caminho da san" dade e da missão, alimentados pela Palavra e pela Eucaris" a.
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V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, auxiliai todos os membros do povo de 
Deus, para que caminhem na jus" ça e na fraternidade. Ajudai-nos, com 
vossa intercessão, a crescermos na vida de oração, na vigilância e na 
caridade, como verdadeiro caminho de san" dade e serviço aos irmãos.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, socorrei com bondade todos os que a vós 
recorrem, de coração sincero, e que estão passando por tribulações. Ajudai-nos, 
com vossa intercessão, a sermos mais fortes no testemunho da vivência das 
bem-aventuranças, da paciência, da alegria, da coragem e do ardor missionário.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 17,1-11a
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DIRIGENTE: É chegada a hora de Jesus par" r para a casa do Pai. Cumpriu 
sua missão entre os homens. Ele retoma seu i" nerário de salvação: sua ori-
gem e vinda ao mundo, sua glorifi cação e o seu poder de dar a vida eterna. 
Jesus pede, em favor dos seus discípulos, que somos todos nós, porque eles 
con" nuam no mundo.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.O que mais lhe chamou atenção nesta leitura do Evangelho que 
acabamos de ouvir?
2.O que este texto do Evangelho fala para nós?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, Cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de  25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 
(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Senhor nosso Deus, manifestastes a Virgem Maria, fruto su-
blime da redenção, como puríssima imagem da Igreja. Concedei ao vosso 
povo peregrino sobre a terra que, fi xando nela o seu olhar, siga fi elmente a 
Cristo e chegue um dia à plenitude da glória. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par$ cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

                    

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.

DIRIGENTE: O Deus da Paz, que nos reuniu para celebrar os louvores da 
Virgem Maria, vos san$ fi que totalmente, e todo o vosso ser seja conser-
vado íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor nosso Jesus Cristo. 
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.   

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.



MÊS DE MAIO COM MARIA – R������! NE2–CNBB

137

REFRÃO MEDITATIVO  Minh’alma exulta em Deus, meu Salvador. meu 
coração exalta por seu amor. (CD Com Maria, Mãe de Jesus, faixa 1)

DIRIGENTE: Irmão e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este vi-
gésimo sé" mos dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias 
do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, 
iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: Jesus, 

concebido pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, anuncia o dom 

do mesmo Espírito”. Acolhamos, com muita alegria, todos os noitários deste 
dia e todos vocês aqui presentes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Ó Deus, tornai atentos e vigilantes nossos corações.

TODOS: Para escutarmos com prudência a vossa Palavra

DIRIGENTE: Bem-aventurada a Virgem Maria, porque acreditou

TODOS: E nela se cumpriu a Palavra do Senhor. 

DIRIGENTE: Bendita sois vós, Virgem Maria, pelo Deus Al# ssimo.

TODOS: Nossa geração vos proclama bem-aventurada.

Virgem Mãe dos Pobres

27 DE MAIO
TEMA: “Jesus, concebido pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, 

anuncia o dom do mesmo Espírito.” 

“Não se pode, portanto, falar de Igreja se aí não es" ver a Mãe do 
Senhor... A Igreja de Cristo está lá onde é pregada a Encarnação 
de Cristo na Virgem, e onde pregam os apóstolos, que são irmãos 
do Senhor, lá se escuta o Evangelho” (S. Cromácio de Aquiléia).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Virgem Santa, Mãe de Deus e nossa, Mulher Eucarís" ca, nós 
te oferecemos esta nossa devoção e, humildemente, imploramos o teu au-
xílio. Concede-nos um coração puro e repleto de humildade, capaz de com-
preender, viver e testemunhar o mistério da Eucaris" a.

Inspira-nos, ó Mãe do Pão Vivo que desceu do céu, aquela fome e sede 
por Jesus, que nos faz descobrir, que sem Ele, nada podemos fazer. Fortalece os 
nossos passos, enquanto buscamos o Senhor com o coração sincero. Concede-
nos a graça de sempre encontrá-lo em cada Eucaris" a, de recebê-lo no Pão da 
Vida, de amá-lo como tu mesmo o amaste e de servi-lo nos pobres.

Suscita em nós um corajoso compromisso com a Eucaris" a, alimento 
da “Igreja em Saída”, sustento de nossa peregrinação terrena e pão que 
nutre a fraternidade. Orienta-nos, ó Mãe, em nosso testemunho, para que 
possamos progredir na solidariedade e na jus" ça, e proclamar, com a pa-
lavra e a vida, a presença e ação de Deus que “sacia de bens os famintos”. 
Desperta em nós a força do amor que se faz dom total, capaz de se consu-
mir por Deus no serviço, sem reservas, ao próximo.

TODOS: Amém. 

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Virgem Maria, Mãe da ternura e da misericórdia, consagramos aos vossos 
cuidados maternos as nossas famílias, comunidades e paróquias. Protegei 
nossos sacerdotes, seminaristas e consagrados. Inspirai os cristãos leigos e 
leigas na sua missão. Suscitai, em nossa Igreja, santas e corajosas vocações 
para o serviço do Reino do vosso Filho, o nosso Deus e Salvador.
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V. Ó Maria, nossa querida mãe e advogada dos pecadores!
R. Acompanhai-nos enquanto peregrinamos nas estradas deste mundo!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Querida Mãe de Deus e Senhora nossa, abençoai-nos e nos confi rmai 
como discípulos de Jesus Cristo. Reves# -nos com sen# mentos de sincera 
compaixão. Tornai-nos sensíveis e acolhedores para com os que sofrem. 
Fazei-nos testemunhas corajosas do Evangelho, que salva e confortai-nos 
em nossas necessidades, angús# as e sofrimentos.

V. Filha predileta de Deus Pai, Rainha do céu e da terra! 
R. Guiai os nossos passos na missão de sermos presença do vosso Filho.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Caminhai conosco, ó doce e piedosa Mãe de Clemência. Que o vosso 
auxílio nos acompanhe sempre em nosso peregrinar, fortalecendo-nos em 
nossas lutas, provações e sofrimentos. Sede para nós sinal de esperança e 
de segura consolação, ensinai-nos a transformar as noites de nossas dores 
em auroras de vida e ressurreição.

V. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria!
R. Conduzi os rumos da nossa vida nos caminhos do Evangelho!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

 Jo 17, 11b-19
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DIRIGENTE: Jesus " nha avisado aos discípulos que voltaria ao Pai, mas não 
os deixaria sozinhos ou órfãos; enviaria para eles o Espírito da verdade. 
Nesta oração, Ele nos recomenda que o Pai cuide de todos nós: “guarda-os 
no teu nome”, “guarda-os do mal”, “san" fi ca-os na verdade”.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.O que mais lhe chamou atenção nesta leitura do Evangelho que 
acabamos de ouvir?
2.O que este texto do Evangelho fala para nós?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     
LADAINHA

(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra" dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 
(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Deus, Pai de Misericórdia, vosso Filho, Jesus Cristo, nos esco-
lheu e nos consagrou na verdade. Fazei que a vossa Igreja, assis" da pelo 
amor materno de Maria, sua Mãe, seja no mundo autên" ca testemunha da 
verdade que liberta. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par" cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

                    

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus. 

DIRIGENTE: Deus, que associou a Virgem Maria à paixão redentora do seu 
Filho, imprima em nós a imagem de Cristo paciente, para que, concluído o 
tempo desta vida na terra, par" cipemos do banquete eterno na sua glória.
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.   

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre.

TODOS: Graças a Deus .
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REFRÃO MEDITATIVO  Virgem que sabe ouvir, o que o Senhor te diz! 
Crendo, geraste quem te criou! Ó Maria, tu és feliz! (CD Cantando louvor a 
Maria, faixa 3)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
vigésimo oitavo dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias 
do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, 
iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Com 

Maria, sejamos todos um em Jesus Cristo”. Acolhamos, com muita alegria, 
todos os noitários deste dia e todos vocês aqui presentes. Entoemos o can-
to de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Seja bendito o nosso Deus em todo tempo. 

TODOS: Agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém

DIRIGENTE: Deus enviou a nós seu Filho, nascido de mulher.

TODOS: E, no Espírito, concedeu-nos a graça de sermos fi lhos. 

DIRIGENTE: Em Maria, sempre Virgem, Deus realizou maravilhas.

TODOS: Por isso, bendizemos o fruto do seu ventre, Jesus.

Nossa Senhora da Penha

28 DE MAIO
TEMA: “Com Maria, sejamos todos um em Jesus Cristo”.

“Cristo Senhor [...], fonte e origem da unidade, escolheu a sua 
Mãe, toda pura de corpo e alma e a quis como Esposa da Igreja 
una e indivisível” (Prefácio Mariano).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, Mulher Eucarís" ca, tu 
que par" cipaste a" vamente do sacri# cio do teu Filho sobre a cruz, ensina-
-nos a compreender que, em cada Eucaris" a, aquele sacri# cio de amor é 
renovado e atualizado. 

Faz, ó Mãe, que a Eucaris" a seja verdadeiramente a norma de nossa fé 
e de nossa vida, e que, nutrindo-nos do Pão da Vida, possamos viver a missão 
de testemunhar ao mundo a salvação oferecida por Deus, em Jesus, seu Filho.

Ajuda-nos a apressar, por meio da Eucaris" a, a comunhão que nos faz 
Igreja, reunida desde os confi ns da terra no teu Reino. Acompanha-nos em 
nosso caminho, para que sejamos autên" cos na fé e corajosos no testemunho.

Virgem San% ssima, confi amo-nos aos teus cuidados maternais e 
invocamos o teu auxílio sobre toda a Igreja. Nutrida pela Eucaris" a, seja ela 
sinal e profecia de autên" ca caridade, e faça resplandecer no coração do 
mundo o rosto de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que é Deus conosco, vive e 
reina com Pai e o Espírito, pelos séculos dos séculos. 

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Evangelho Vivente e da Igreja missionária! 
Rogai por todos nós junto ao vosso Filho, vencedor da morte, para que 
possamos assumir, com renovado ardor missionário, nossos trabalhos 
pastorais no dia a dia da “Igreja em Saída”, no espírito da missão permanente.
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V. Ó Senhora e Rainha do céu, alegrai-vos! Aleluia!
R. Pois o vosso Filho ressuscitou! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe do Verbo Encarnado e dos que anunciam 
o Evangelho! Rogai por todos nós que padecemos por causa dos nossos 
pecados, para que nos empenhemos fi elmente na promoção da vida plena, 
a serviço do Reino de Deus.

V. Ó Mãe, Aquele que trouxeste em vosso seio ressuscitou, aleluia!
R. Rogai ao Bom Deus por todos nós! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Santa Mãe de Deus, Mãe da Palavra Eterna e de todos os discípulos do 
Divino Mestre! Rogai por cada cristão que carrega suas cruzes diárias, para 
que, na esperança e na caridade, possamos ser cada vez mais uma Igreja 
discípula, missionária, profé$ ca, misericordiosa e samaritana.

V. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria! Aleluia!
R. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente! Aleluia!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados 
pela força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de  16 a 21)
  

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 17,20-26
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DIRIGENTE: Jesus conclui sua oração de despedida, usando o " tulo de “Pai 
Justo”. Sua oração recai sobre a unidade dos seus seguidores: “para que to-
dos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em # ”. Essa unidade entre 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um dos ensinamentos e testemunhos que 
nós, seus discípulos e discípulas, devemos oferecer ao mundo.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.O que mais lhe chamou atenção nesta leitura do Evangelho que 
acabamos de ouvir?
2.O que este texto do Evangelho fala para nós?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra# dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Senhor Pai Santo, fonte da unidade e origem da concórdia, pela 
intercessão da Virgem Maria, mãe da Igreja, infundi em nós o vosso Espirito 
de mansidão e de paz, para que, vivendo num só coração e numa só alma, 
testemunhemos nossa fé e preparemos a vinda de vosso reino defi ni# vo. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par# cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.   

DIRIGENTE: O Deus da Paz, que nos reuniu para celebrar os louvores da 
Virgem Maria, vos san# fi que totalmente, e todo o vosso ser seja conser-
vado íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor nosso Jesus Cristo. 
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.  

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.  
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REFRÃO MEDITATIVO  Minh’alma exulta em Deus, meu Salvador. meu 
coração exalta por seu amor. (CD Com Maria, Mãe de Jesus, faixa 1)

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
vigésimo nono dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias 
do mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, 
iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Amar a 

Jesus com o mesmo amor de Maria”. Acolhamos, com muita alegria, todos 
os noitários deste dia e todos vocês aqui presentes. Entoemos o canto de 
entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Ó Deus, tornai atentos e vigilantes nossos corações.

TODOS: Para escutarmos com prudência a vossa Palavra.

DIRIGENTE: Bem-aventurada a Virgem Maria, porque acreditou.

TODOS: E nela se cumpriu a Palavra do Senhor. 

DIRIGENTE: Bendita sois vós, Virgem Maria, pelo Deus Al" ssimo.

TODOS: Nossa geração vos proclama bem-aventurada. 

Nossa Senhora de Guadalupe

29 DE MAIO
TEMA: “Amar a Jesus com o mesmo amor de Maria”.

“Há um es# lo mariano na a# vidade evangelizadora da Igreja, que 
é acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. A humil-
dade e a ternura são as virtudes dos fortes...” (Papa Francisco).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Virgem Santa, Mãe de Deus e nossa, Mulher Eucarís" ca, nós 
te oferecemos esta nossa devoção e, humildemente, imploramos o teu au-
xílio. Concede-nos um coração puro e repleto de humildade, capaz de com-
preender, viver e testemunhar o mistério da Eucaris" a.

Inspira-nos, ó Mãe do Pão Vivo que desceu do céu, aquela fome e sede 
por Jesus, que nos faz descobrir, que sem Ele, nada podemos fazer. Fortalece os 
nossos passos, enquanto buscamos o Senhor com o coração sincero. Concede-
nos a graça de sempre encontrá-lo em cada Eucaris" a, de recebê-lo no Pão da 
Vida, de amá-lo como tu mesmo o amaste e de servi-lo nos pobres.

Suscita em nós um corajoso compromisso com a Eucaris" a, alimento 
da “Igreja em Saída”, sustento de nossa peregrinação terrena e pão que 
nutre a fraternidade. Orienta-nos, ó Mãe, em nosso testemunho, para que 
possamos progredir na solidariedade e na jus" ça, e proclamar, com a pa-
lavra e a vida, a presença e ação de Deus que “sacia de bens os famintos”. 
Desperta em nós a força do amor que se faz dom total, capaz de se consu-
mir por Deus no serviço, sem reservas, ao próximo.

TODOS: Amém. 

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de  01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, rogai por nós, para que possamos crescer 
na vivência do Evangelho de Jesus Cristo. Ajudai-nos, com vossa intercessão, 
a vivermos guiados pela graça do santo ba" smo, para progredirmos no 
caminho da san" dade e da missão, alimentados pela Palavra e pela Eucaris" a.
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V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, auxiliai todos os membros do povo de 
Deus, para que caminhem na jus" ça e na fraternidade. Ajudai-nos, com 
vossa intercessão, a crescermos na vida de oração, na vigilância e na 
caridade, como verdadeiro caminho de san" dade e serviço aos irmãos.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Ó Virgem Mãe do Ressuscitado, socorrei com bondade todos os que a vós 
recorrem, de coração sincero, e que estão passando por tribulações. Ajudai-nos, 
com vossa intercessão, a sermos mais fortes no testemunho da vivência das 
bem-aventuranças, da paciência, da alegria, da coragem e do ardor missionário.

V. Intercedei por nós, ó Boa Mãe, junto ao vosso Filho Jesus!
R. Envolvei-nos no teu abraço e sede nosso alento e nossa luz.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 21,15-19
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DIRIGENTE: O diálogo entre Jesus e Pedro, apesar de ser curto, é muito 
signifi cante. Estar à frente do rebanho só é possível se for inspirado pelo 
amor a Jesus. Pedro o ama e, por isso, Jesus o credencia a cuidar do seu 
rebanho. O amor de Pedro por Jesus será testemunhado com a entrega de 
sua própria vida.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.O que mais lhe chamou atenção nesta leitura do Evangelho que 
acabamos de ouvir?
2.O que este texto do Evangelho fala para nós?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     
LADAINHA

(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra$ dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

                            
DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)
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ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Senhor nosso Deus, nos Apóstolos reunidos por Jesus, nós re-
conhecemos o início de vossa Igreja. Concedei-nos, pela intercessão da Vir-
gem Maria, Rainha dos Apóstolos, a graça de crescermos na comunhão e de 
nos perseverar no amor e no serviço ao próximo, progredindo sempre mais 
no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par# cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.  

DIRIGENTE: Deus, que permi# u que a Virgem percorresse os caminhos da 
fé e da dor, até chegar junto à cruz, ao ato supremo da caridade, nos con-
duza também pelos caminhos da fé, para que, sustentados pela eucaris# a, 
cheguemos à plenitude do amor. Abençoe-nos o Deus de ternura e miseri-
córdia, Pai e Filho e Espírito Santo.   

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus.
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REFRÃO MEDITATIVO  Imaculada, Maria de Deus, Coração pobre aco-
lhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, mãe dos afl itos que estão junto à 
Cruz.

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este 
trigésimo dia de celebração mariana. Ao longo destes trinta e um dias do 
mês de maio, a Palavra de Deus vai nos ajudando a caminhar com Maria, 
iluminados pela presença de Jesus ressuscitado. O tema de hoje é: “Com 

Maria, tornemo-nos discípulos amados de Jesus ressuscitado”. Acolha-
mos, com muita, alegria todos os noitários deste dia e todos vocês aqui 
presentes. Entoemos o canto de entrada:

CANTOS DE ENTRADA
(Páginas de 170 a 173 - cantos números: de 06 a 15)

DIRIGENTE: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: Ó Deus, tornai atentos e vigilantes nossos corações. 

TODOS: Para escutarmos com prudência a vossa Palavra.

DIRIGENTE: Bem-aventurada a Virgem Maria, porque acreditou.

TODOS: E nela se cumpriu a Palavra do Senhor.

DIRIGENTE: Bendita sois vós, Virgem Maria, pelo Deus Al# ssimo.

TODOS: Nossa geração vos proclama bem-aventurada. 

Nossa Senhora Rainha

30 DE MAIO
TEMA: “Com Maria, tornemo-nos discípulos amados de Jesus ressuscitado”.

“Maria é fi gura da Igreja, mostra a esta o caminho da fé, fruto da 
graça recebida na pobreza, expressando-se em um ato de oferen-
da, de obediência e de confi ança em Deus” (Max Thurian).
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ORAÇÃO PREPARATÓRIA

DIRIGENTE: Ó Virgem Santa, Mãe de Deus e nossa, Mulher Eucarís" ca, nós 
te oferecemos esta nossa devoção e, humildemente, imploramos o teu au-
xílio. Concede-nos um coração puro e repleto de humildade, capaz de com-
preender, viver e testemunhar o mistério da Eucaris" a.

Inspira-nos, ó Mãe do Pão Vivo que desceu do céu, aquela fome e sede 
por Jesus, que nos faz descobrir, que sem Ele, nada podemos fazer. Fortalece os 
nossos passos, enquanto buscamos o Senhor com o coração sincero. Concede-
nos a graça de sempre encontrá-lo em cada Eucaris" a, de recebê-lo no Pão da 
Vida, de amá-lo como tu mesmo o amaste e de servi-lo nos pobres.

Suscita em nós um corajoso compromisso com a Eucaris" a, alimento 
da “Igreja em Saída”, sustento de nossa peregrinação terrena e pão que 
nutre a fraternidade. Orienta-nos, ó Mãe, em nosso testemunho, para que 
possamos progredir na solidariedade e na jus" ça, e proclamar, com a pa-
lavra e a vida, a presença e ação de Deus que “sacia de bens os famintos”. 
Desperta em nós a força do amor que se faz dom total, capaz de se consu-
mir por Deus no serviço, sem reservas, ao próximo.

TODOS: Amém. 

DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja.

CANTOS À VIRGEM MARIA
(Páginas de 169 a 170 - cantos números: de 01 a 05)

                      

DIRIGENTE: Jaculatórias de Nossa Senhora

1. Virgem Maria, Mãe da ternura e da misericórdia, consagramos aos vossos 
cuidados maternos as nossas famílias, comunidades e paróquias. Protegei 
nossos sacerdotes, seminaristas e consagrados. Inspirai os cristãos leigos e 
leigas na sua missão. Suscitai, em nossa Igreja, santas e corajosas vocações 
para o serviço do Reino do vosso Filho, o nosso Deus e Salvador.
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V. Ó Maria, nossa querida mãe e advogada dos pecadores!
R. Acompanhai-nos enquanto peregrinamos nas estradas deste mundo!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

2. Querida Mãe de Deus e Senhora nossa, abençoai-nos e nos confi rmai 
como discípulos de Jesus Cristo. Reves# -nos com sen# mentos de sincera 
compaixão. Tornai-nos sensíveis e acolhedores para com os que sofrem. 
Fazei-nos testemunhas corajosas do Evangelho, que salva e confortai-nos 
em nossas necessidades, angús# as e sofrimentos.

V. Filha predileta de Deus Pai, Rainha do céu e da terra! 
R. Guiai os nossos passos na missão de sermos presença do vosso Filho.

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

3. Caminhai conosco, ó doce e piedosa Mãe de Clemência. Que o vosso 
auxílio nos acompanhe sempre em nosso peregrinar, fortalecendo-nos em 
nossas lutas, provações e sofrimentos. Sede para nós sinal de esperança e 
de segura consolação, ensinai-nos a transformar as noites de nossas dores 
em auroras de vida e ressurreição.

V. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria!
R. Conduzi os rumos da nossa vida nos caminhos do Evangelho!

(canta-se ou reza-se a Ave Maria)

DIRIGENTE: Acolhamos a Palavra de Deus em nosso coração e, guiados pela 
força desta Palavra, deixemo-nos transformar a nossa vida.

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   
                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 21,20-25
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DIRIGENTE: Na véspera de Pentecostes, somos chamados pelo Senhor a 
seguir os seus passos e testemunhar o seu Evangelho. A exemplo de Pedro, 
João e os outros seguidores, nosso testemunho de amor deve irradiar a 
presença da luz do Ressuscitado no meio do mundo. Com São Francisco de 
Assis, com Santa Dulce dos Pobres e com o Padre Ibiapina, levemos vida 
plena aos nossos irmãos e irmãs sofredores.

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.O que mais lhe chamou atenção nesta leitura do Evangelho que 
acabamos de ouvir?
2.O que este texto do Evangelho fala para nós?

DIRIGENTE: Invoquemos a proteção da Virgem Maria, cantando a Ladainha 
de Nossa Senhora.

                     

LADAINHA
(Páginas de 175 a 177 - cantos números: de 25 a 27)

DIRIGENTE: Flores são sempre um sinal de vida e de alegria. Oferecemos 
fl ores, quando reconhecemos a bondade e o amor de alguém por nós. 
Como gesto de gra# dão à Nossa Senhora, pelo seu SIM a Deus, ofertemos 
aos seus pés as fl ores que aqui trouxemos. E, doemos à nossa comunidade, 
um pouco do que temos.

  
CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 

(Página 174 - canto número: 22)

                            

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida.

    

CANTO: Magnifi cat
(Página 174 - canto número: 23)



MÊS DE MAIO COM MARIA – R������! NE2–CNBB

156

ORAÇÃO FINAL

DIRIGENTE: Senhor nosso Deus, que, na vossa inefável providência, qui-
sestes que a Virgem Maria resplandeça como sinal de segura esperança 
para o vosso povo a caminho, concedei que, pela sua intercessão e auxilio, 
orientemos nossa esperança para os bens celestes e cumpramos, diligente-
mente, nossa missão na cidade terrestre. Por Cristo Nosso Senhor. 

TODOS: Amém.

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Local e horário do próximo encontro. Trazer 
fl ores para ofertar. Pode-se pensar em um gesto concreto, para ajudar fa-
mílias carentes ou a própria comunidade. Agradecer aos noitários e a todos 
os par# cipantes deste dia.

   

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA
(Página 175 - canto número: 24)

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Bendigamos ao Senhor.

TODOS: Graças a Deus.  

DIRIGENTE: O Deus da Paz, que nos reuniu para celebrar os louvores da 
Virgem Maria, vos san# fi que totalmente, e todo o vosso ser seja conser-
vado íntegro e irrepreensível para a vinda do Senhor nosso Jesus Cristo. 
Abençoe-nos o Deus de ternura e misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.   

TODOS: Amém.

DIRIGENTE: A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção da 
Virgem Maria nos acompanhem sempre. 

TODOS: Graças a Deus. 
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REFRÃO MEDITATIVO   Ó Mãe, neste dia queremos cantar, com gran-
de alegria teu nome exaltar, unidos aos anjos que cantam no além: é festa 
no céu e na terra também!

DIRIGENTE: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este tri-
gésimo primeiro dia de celebração mariana. Chegamos ao fi nal de nossa cami-
nhada mariana, com a alegria de poder celebrar, hoje, o dia de Pentecostes e o 
encerramento do mês dedicado a Maria. O mesmo Espírito Santo de quem fa-
lou o anjo Gabriel, no dia da anunciação a Maria, hoje é enviado para caminhar 
com os seguidores de Jesus. Unir Pentecostes à Coroação de Nossa Senhora é 
reconhecer, em Maria, a serva que acolhe o Espírito Santo na sua vida. O tema 
de hoje é: “No cenáculo, com Maria e os Apóstolos, acolhamos o Espírito pro-

me� do”. Acolhamos, com muita alegria, todos os noitários deste dia e todos 
vocês aqui presentes. Entoemos o canto de invocação ao Espírito Santo:

CANTO DE INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO

Nós estamos aqui reunidos
Como estavam em Jerusalém
Pois só quando vivemos unidos
É que o Espírito Santo nos vem

1. Ninguém para esse vento passando
Ninguém vê, e ele sopra onde quer
Força igual têm o Espírito quando
Faz a Igreja de Cristo crescer

PENTECOSTES

31 DE MAIO
TEMA:  “No cenáculo, com Maria e os Apóstolos, acolhamos o Espírito prome! do”.

“...A Mãe de Deus permanecerá sempre indissoluvelmente unida 
ao mistério do Corpo Mís$ co de cuja Cabeça está escrito: «Je-
sus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e sê-lo-á para sempre» (Heb 
13,8)” (S. Paulo VI).
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2. Feita de homens, a Igreja é divina
Pois o Espírito Santo a conduz
Como um fogo que aquece e ilumina
Que é pureza, que é vida, que é luz

3. Nós estamos aqui reunidos
Como estavam em Jerusalém
Pois só quando vivemos unidos
É que o Espírito Santo nos vem

4. Quando o Espírito espalma suas graças
Faz dos povos um só coração
Cresce a Igreja onde todas as raças
Um só Deus, um só Pai louvarão

DIRIGENTE: Maria, a mãe de Jesus, concebeu por obra do Espírito Santo. 
Ela estava unida aos Apóstolos no dia de Pentecostes e, junto com eles par-
" cipou desse mistério. Cantemos:

Vem ó Deus da vida, vem nos ajudar (todos repetem)
Vem e não demores, vem nos libertar (todos repetem)
Envia o Santo Espírito, chama de amor (todos repetem)
Que nos afaste do mal da tentação e da dor (todos repetem) 

DIRIGENTE: Demos glória a Deus Pai onipotente e ao seu Filho Jesus Cristo, 
Senhor nosso.

TODOS: E ao Espírito Santo que habita em nosso peito, pelos séculos dos 
séculos. Amém!

TODOS: Ó Espírito Santo, dai-nos um coração grande, aberto à vossa silen-
ciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, 
alheio a qualquer desprezível compe" ção humana, compenetrado do sen" -
do da santa Igreja! Um coração grande, desejoso de tornar-se semelhante ao 
coração do Senhor Jesus! Um coração grande e forte para amar a todos, para 
servir a todos, para sofrer por todos! Um coração grande e forte para superar 
todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda desilusão, toda ofensa! 
Um coração, cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir hu-
milde, fi el e fi rmemente a vontade do Pai. Amém! (Papa São Paulo VI)
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DIRIGENTE: Cantemos, saudando a Virgem Maria, esposa do Espírito Santo: 

  
CANTO À VIRGEM MARIA

Maria de Nazaré  

Maria de Nazaré, Maria me ca" vou,
Fez mais forte a minha fé
E por fi lho me adotou.
Às vezes eu paro e fi co 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.

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.

DIRIGENTE: Rezemos / cantemos juntos a Sequência de Pentecostes

VEspírito de Deus, enviai dos céus
Um raio de luz! Um raio de luz!
Vinde, Pai dos pobres dai aos corações
Vossos sete dons! Vossos sete dons!
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Consolo que acalma, hóspede da alma
Doce alívio, vinde! Doce alívio, vinde!
No labor descanso, na afl ição remanso
No calor aragem. No calor aragem.

Enchei, luz bendita, chama que crepita
O ín$ mo de nós! O ín$ mo de nós!
Sem a luz que acode, nada o homem pode
Nenhum bem há nele. Nenhum bem há nele.

Ao sujo lavai, ao seco regai
Curai o doente. Curai o doente.
Dobrai o que é duro, guiai no escuro
O frio aquecei. O frio aquecei.

Dai à vossa Igreja, que espera e deseja
Vossos sete dons, vossos sete dons
Dai em prêmio ao forte uma santa morte
Alegria eterna. Alegria eterna
Amém! Amém!

 
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Páginas de 173 a 174 - cantos números: de 16 a 21)   

                
DIRIGENTE: O Senhor esteja convosco!

TODOS: Ele está no meio de nós.

DIRIGENTE: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.

TODOS: Glória a Vós, Senhor.

Jo 20,19-23
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DIRIGENTE: A Paz é o desejo de plenitude que o Mestre nos oferece. Esta 
dádiva auxilia os seguidores de Jesus na superação do medo. Ele os envia, 
guiados por esta paz, para dar con" nuidade à sua obra. Em seguida, é so-
prado sobre eles o Espírito Santo: certeza da presença do Ressuscitado e de 
sua força na missão dos seus. Jesus envia sua Igreja a sair de si e se lançar 
ao mundo, superando o medo e o comodismo

PARA AJUDAR NA REFLEXÃO :
1.Como experimentar a graça de um novo Pentecostes para a vida e 
para a missão de nossa comunidade?
2.Que frutos colhemos da celebração do mês de maio para nossa vida?

DIRIGENTE: Rezemos / Cantemos a ladainha do Espírito Santo:

Senhor, tende compaixão de nós.
Jesus Cristo, tende compaixão de nós.
Senhor, tende compaixão de nós.

Pai Onipotente e eterno, tende compaixão de nós.

Jesus, Filho eterno do Pai e Redentor do mundo, salvai-nos.

Espírito do Pai e do Filho, san� fi cai-nos.

Trindade Santa, atendei-nos.

Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, vinde a nós.

Divino Espírito, igual ao Pai e ao Filho, vinde a nós.

A mais terna e generosa promessa do Pai, vinde a nós.

Dom de Deus Al# ssimo, vinde a nós.

Raio de luz celeste, vinde a nós.

Autor de todo o bem, vinde a nós.

Fonte de água viva, vinde a nós.

Fogo consumidor, vinde a nós.

Unção espiritual, vinde a nós.

Espírito de Amor e verdade, vinde a nós.

Espírito de Sabedoria e inteligência, vinde a nós.

Espírito de conselho e fortaleza, vinde a nós.
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Espírito de ciência e piedade, vinde a nós.

Espírito de temor do Senhor, vinde a nós.

Espírito de Graça e oração, vinde a nós.

Espírito de Paz e doçura, vinde a nós.

Espírito de modés" a e pureza, vinde a nós.

Espírito Consolador, vinde a nós.

Espírito San" fi cador, vinde a nós.

Espírito que governais a Igreja, vinde a nós.

Espírito que encheis o universo, vinde a nós.

Espírito de acréscimo de fi lhos de Deus, vinde a nós.

Espírito Santo, atendei-nos.

Vinde renovar a face da terra, atendei-nos.

Derramai a vossa luz nos nossos espíritos, atendei-nos.

Gravai a vossa lei nos nossos corações, atendei-nos.

Abrasai os nossos corações no fogo do vosso amor, atendei-nos.

Abri-nos um tesouro das vossas graças, atendei-nos.

ensinai- nos como quereis que peçamos, atendei-nos.

Iluminai-nos pelas vossas celestes inspirações, atendei-nos.

Concedei-nos a ciência, que é a única necessária, atendei-nos.

Formai-nos na prá" ca do bem, atendei-nos.

Dai-nos os merecimentos das suas virtudes, atendei-nos.

Fazei-nos perseverar na jus" ça, atendei-nos.

Sede Vós a recompensa eterna, atendei-nos.

Cordeiro de Deus, que " rais o pecado do mundo, enviai-nos o Divino 

Consolador.

Cordeiro de Deus, que " rais o pecado do mundo, enchei-nos dos dons do 

vosso Espírito.
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Cordeiro de Deus, que " rais o pecado do mundo, fazei crescer em nós os 

frutos do Espírito Santo.

Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra.

DIRIGENTE: O Vosso Divino Espírito nos esclareça, infl ame e purifi que, 
e, penetrando-nos com o seu celeste orvalho, faça-nos fecundos em boas 
obras, por Cristo, Nosso Senhor. Amém. 

DIRIGENTE: Aos pés da Virgem Maria, oferecemos nossas fl ores e nossos 
dons que aqui trazemos. Que ela nos conduza sempre ao encontro do seu 
fi lho Jesus Cristo.

  CANTO DE OFERTA DAS FLORES E PARTILHA DE DONS 
(Página 174 - canto número: 22) 

                             

DIRIGENTE: Com Maria, alegremo-nos pelas maravilhas que Deus realizou 
em sua vida. Preparemo-nos, neste momento, para o rito em que iremos 
coroar a Virgem Maria. Ela é a Mãe de Deus e Senhora nossa. 

DIRIGENTE: Rainha do Céu, alegrai-vos, Aleluia!
TODOS:  Porque Aquele que merecestes trazer em Vosso ventre, Aleluia!

Ressuscitou como disse, Aleluia!
TODOS:  Rogai por nós a Deus, Aleluia!

Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, Aleluia!
TODOS:  Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, Aleluia!

OREMOS

DIRIGENTE: Ó Deus, que Vos dignastes alegrar o mundo com a Ressurrei-
ção do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, Vos suplica-
mos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, Sua Mãe, a 
glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo Nosso Senhor. Amém.
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COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA

MARIA NOS REÚNE EM COMUNIDADE

DIRIGENTE: Em comunidade, vivemos nossa fé em Cristo. Em comunidade, 
fazemos nosso encontro com Cristo: “Onde dois ou mais es" verem reuni-
dos em meu nome, Eu estarei no meio deles” (Mt 18,20). Reunimo-nos em 
torno de Jesus, com Maria. Na comunidade, Nossa Senhora é a Mãe sempre 
presente. Sua ternura e seu amor nos mo" vam a estarmos atentos ao que 
Cristo fala, e Cristo se revela através da comunidade e para a comunidade. 
E, rezando com a Mãe de Deus, sempre chegaremos a Jesus. 

ENTRONIZAÇÃO DA IMAGEM:  Sem manto e coroa, a imagem de Nossa 
Senhora é entronizada durante uma singela coreografi a que deve ser pre-

viamente preparada. Sugestão musical: História de Maria (Pe. Zezinho).

1. Vou lhe contar uma história / de uma jovem chamada Maria,
em Nazaré da Galileia / outra igual eu não sei se exis" a.
Não sei se eram verdes seus olhos, / se ! nha cabelos morenos,

só sei que Maria de Nazaré, / resolveu se casar com José.
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2. Vou começar minha história / relembrando as garotas de então,
em Nazaré da Galileia / o assunto era libertação.
Não sei se eram verdes seus olhos / se � nha cabelos morenos,

só sei que Maria de Nazaré, / resolveu assumir sua fé.

3. Vou prosseguir minha história, / relembrando as idéias que havia,
em Nazaré da Galileia / a mulher muito pouco valia.
Não sei se eram verdes seus olhos, / se � nha cabelos morenos,

só sei que Maria de Nazaré, / foi a santa mulher de José.

4. Vou recordar nesta história / as batalhas que o mundo hoje trava,
em Nazaré da Galileia / lá também já se massifi cava.
Não sei se eram verdes seus olhos, / se � nha cabelos morenos,

só sei que Maria de Nazaré, / inda não conhecera José.

5. A jovem senhora um dia / recebeu um recado divino,
por ela o amor nasceria / a verdade seria um menino.
Não sei se eram verdes seus olhos, / se � nha cabelos morenos,

só sei que Maria de Nazaré, / aceitou, mas não disse a José.

6. Vou lhe falar da agonia, / que nos dois corações se criou,
pois ela explicar não podia / e o marido, julgar não ousou.
Não sei se eram verdes seus olhos, / se � nha cabelos morenos,

só sei que Maria de Nazaré, / mereceu o amor de José.

7. Para Belém noite e dia, / caminharam pro recenseamento,
ninguém deu abrigo a Maria, / não havia mais alojamento.
Não sei se eram verdes seus olhos, / se � nha cabelos morenos,

só sei que no ventre daquela fl or, / rejeitaram o libertador.

8. Vou terminar minha história, / recordando os casais de hoje em dia,
em Nazaré da Galileia / o divórcio também exis# a.
Não sei se eram verdes seus olhos, / não sei se foi loira ou morena,

só sei que Maria de Nazaré, / foi fi el a seu Deus e a José.
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REUNIDOS, EM JESUS, COM MARIA

DIRIGENTE: No dia de Pentecostes, Maria se torna para nós modelo de per-
severança, ensinando-nos a acolher e Espírito da Verdade.

TODOS: Amém.

DIRIGENTE:  Rogai por nós, ó Mãe de Deus! 

TODOS: E ajudai-nos a descobrir, na comunidade, a presença de Jesus, vos-
so Filho amado e nosso Salvador. 

MARIA NOS LEVA A JESUS

LEITOR 1:  Os primeiros cristãos reuniam-se nas casas, em pequenos gru-
pos, e ali par# lhavam os seus bens em uma profunda vida de oração. Após 
o encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida, foi também em uma 
pequena casa que os fi éis se reuniram para rezar. A presença da Mãe vai 
formando a comunidade de Jesus, naqueles que, como Ela, querem tam-
bém, em tudo, fazer a vontade do Pai.

TODOS: Maria, ajudai-nos a construir comunidades fraternas, onde possa-
mos realmente fazer a par# lha do amor e da vida. 

LEITOR 2:  A presença orante de Maria, junto à comunidade cristã nascen-
te, ajudou os discípulos a perseverarem nos ensinamentos de Cristo. Em 
comunidade, aprendemos com Nossa Senhora a esperar nas promessas de 
Cristo, a falar a linguagem do amor e a pra# car tudo o que o Senhor nos 
ensinou. A comunidade de fé é o lugar do olhar atento às necessidades dos 
irmãos. No amor fraterno, vivemos a escuta da Palavra do Senhor e a par-
# lha do pão, e, rezando a presença de Jesus no coração, deixamos que sua 
caridade mova nossas palavras e nossas a# tudes.  

TODOS:  Ó Mãe, vossa imagem nos reúne em comunidade, para vivermos 
como irmãos, nos fortalecendo em nossa vida de oração pessoal e comunitária.
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Ó MÃE, NÓS TE COROAMOS!

DIRIGENTE: A coroa que Nossa Senhora receberá, neste altar, é o reconhe-
cimento da sua humanidade vivida plenamente no amor de Deus e no ser-
viço à comunidade. Nossa Senhora é Rainha do Reino que Jesus anunciou. 
É Rainha do Reino que Deus deseja para todos os seus fi lhos e fi lhas, Reino 
onde todos possam viver unidos, como irmãos e irmãs, na mais perfeita 
comunidade do amor! 

COROAÇÃO: (Sugestão musical: conforme o costume da comunidade que 

anualmente usa cantos conhecidos por todos)

DIRIGENTE: Ave Cheia de Graça, plena do seu Senhor e inundada de seu 
Espírito, a $  oferecemos uma coroa. Cubra com o seu manto todo o nosso 
Brasil, intercedendo ao Pai, para que sempre tenhamos um coração capaz 
de amar, uma vida saudável para evangelizar e humildade para aprender de 
$  aquilo que devemos anunciar. 

TODOS: Amém! 

DIRIGENTE: Cantemos com muita alegria
1.Eu era pequeno, nem me lembro
Só lembro que à noite, ao pé da cama
Juntava as mãozinhas e rezava apressado
Mas rezava como alguém que ama
Nas Ave Marias que eu rezava
Eu sempre engolia umas palavras
E muito cansado acabava dormindo
Mas dormia como quem amava

Ave Maria, Mãe de Jesus / O tempo passa, não volta mais
Tenho saudade daquele tempo / Que eu te chamava de minha mãe
Ave Maria, Mãe de Jesus / Ave Maria, Mãe de Jesus

2.Depois fui crescendo, eu me lembro
E fui esquecendo nossa amizade
Chegava lá em casa chateado e cansado
De rezar não $ nha nem vontade
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Andei duvidando, eu me lembro
Das coisas mais puras que me ensinaram
Perdi o costume da criança inocente
Minhas mãos quase não se ajuntavam

3.O teu amor cresce com a gente
A mãe nunca esquece o fi lho ausente
Eu chego lá em casa chateado e cansado
Mas eu rezo como an# gamente
Nas Ave Marias que hoje eu rezo
Esqueço as palavras e adormeço
E embora cansado, sem rezar como eu devo
Eu de Ti Maria, não me esqueço

AVISOS E AGRADECIMENTOS: Agradecer a todos por estes dias que nos 
reunimos, para louvar a Virgem Maria. E, onde for possível, terminar com 
um lanche de confraternização.

BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA

DIRIGENTE: Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Mãe que nos 
reúne em comunidade e que é a Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos 
o Deus todo poderoso: Pai e Filho e Espírito Santo.

TODOS: Amém! 

DIRIGENTE:  Bênção fi nal

Assim como iniciamos nossa oração, queremos fi nalizar, louvando e a 
gradecendo a San% ssima Trindade, fonte de todo bem:

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém

Caminhemos com Maria e, iluminados pela San% ssima Trindade, levemos 
a paz para os nossos lares e para o mundo inteiro.

TODOS: Demos graças a Deus. 
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ELOGIOS A MARIA

01. FORMOSA ÉS

1.Formosa és, ó Mãe Imaculada
Mais que o azul do infi nito céu,
Mais que o rir de mil fl ores abertas, 
Mais que o cantar que canta o 
rouxinol.

Quero morrer cantando o teu 
sorriso / Qual rouxinol que expira 
ao pôr do sol. / Quando par! da a 
minha pobre lira / Te cantará meu 
triste coração.

2.Formosa és, Rainha Imaculada,
Fragrante lis, aurora divinal. Se os 
olhos meus um dia te olvidarem
Ó Mãe, então, recorda-te de mim.

3.Formosa és, ó Mãe imaculada!
O próprio Deus te fez primor sem par.  
Tu tens do Sol o brilho insuperável, O 
esplendor dos astros a brilhar.

4.Formosa és, ó fi lha do teu Filho,
Por Ele ornada de eternal candor.
De tua virtude o mundo se engalana. 
Para hospedar, o Filho teu, Jesus.

5.Formosa és, esposa sempre pura, 
Fornalha ardente do divino amor. 
Teu coração que o sol divino aquece 
De eternal vida é fonte perenal.

02. MAIS QUE A AURORA

1. Mais que aurora surgistes formosa, 
Doce luz espargindo na terra, E 
entre os astros que a noite descerra, 
Nenhum há mais brilhante que Vós! 

Sois mais alva que a lua, 
Mais que o sol sois brilhante, 
Mesmo o céu fulgurante, 
Perde em brilho perante Vós. 

2. Vem do céu esse brilho das vestes, 
E esse azul que no manto fl utua, 
Seus encantos cedeu-vos a lua, Doze 
estrelas vos vêm coroar! 

3. São mais belos que o mar vossos 
olhos, Mais que o lis, vossa fonte é 
formosa, Tendes faces que vencem a 
rosa, Vossos lábios são fl or em botão. 

4. Vós venceis os diamantes no brilho, 
E excedeis o rubi nos fulgores;  Mais 
beleza Vós tendes que as fl ores;  Sois 
Maria, um retrato de Deus.

03. NESTE DIA, Ó MARIA

Neste dia, ó Maria,
nós te damos nosso amor.

1. Céus e terra estão cantando, 
celebrando teu louvor.

CANTOS
MÊS DE MAIO COM MARIA
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2. Dá-nos sempre, Mãe querida, 
nesta vida puro amor.

3. E da morte no momento, traze o 
alento do Senhor.

04. LOUVANDO MARIA

1. Louvando a Maria o povo fi el.  A 
voz repe# a de São Gabriel.

Ave, Ave, Ave Maria. 
Ave, Ave, Ave Maria.

2. Um anjo descendo num raio de 
luz, feliz Bernadete, à fonte conduz.

3. A brisa que passa aviso lhe deu, 
que uma hora de graça soara no céu.

4. Ves# da de branco ela apareceu, 
trazendo na cinta as cores do céu.

5. Mostrando um rosário na cândida 
mão, ensina o caminho da santa 
oração.

6. Estrela brilhante, celeste visão, 
guiai-nos um dia à eterna mansão.

05. SALVE RAINHA MÃE DE DEUS

Salve Rainha mãe de Deus, És 
Senhora nossa mãe, nossa doçura, 
Nossa luz, doce Virgem Maria.

Nós a #  clamamos,  fi lhos exilados, 
Nós a #  voltamos nosso olhar 
confi ante. Volta para nós, oh mãe, 

Teu semblante de amor.
Dá-nos teu Jesus, oh mãe,
quando a noite passar.

Salve Rainha mãe de Deus,
És auxílio dos cristãos,
Oh mãe clemente, mãe piedosa,
Doce Virgem Maria.    

CANTOS DE ENTRADA            
                                                                        
06. SALVE MARIA

Salve Maria, tu és a estrela virginal 
de Nazaré. / És a mais bela entre 
as mulheres, cheia de graça, 
esposa de José. (Bis)

1. O Anjo Gabriel foi enviado
à vilazinha de Nazaré pra dar um 
recado, lá do céu, àquela moça que 
casara com José.

2. Maria, ao ver o Anjo, se 
espantou, e o Anjo disse: “nada a 
temer!”, pois ela tem cartaz lá pelo 
céu e o próprio Deus, um dia, dela 
irá nascer.

3. Maria acha di% cil esta 
mensagem, e o Anjo afi rma que 
Deus fará; e sua prima Izabel, 
embora velha, vai ter um fi lho que 
João se chamará.

4. Maria fez-se escrava do Senhor
e apresentou-se para a missão
de ser a Imaculada Mãe de Deus,
contribuindo para a nossa salvação.
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07. SALVE Ó MARIA, 

Salve ó Maria, salve ó Maria,
Teu povo te chama com fé: 
Maria de Nazaré!

1. Olha teu povo oprimido neste 
País a vagar Tu és a nossa esperança 
da nova terra encontrar!

2. Dê-nos o amor verdadeiro forças 
para caminhar Pra que teu Filho 
Jesus possa nos abençoar!

3. Te agradecemos Maria por teu 
apoio e tua luz Escute sempre 
o teu e nos conduz a Jesus

08. Ó SURPRESA DE DEUS

Ó Surpresa de Deus, Maravilha de 
Deus,  preferida de Deus, alegria 
de Deus  ó Silêncio de Deus, ó 
Arco-íris de Deus, ó sonho lindo 
de Deus, Sacrário vivo de Deus.

1. Catedral Iluminada do Senhor, 
honra e glória do teu povo Israel, 
nossa benção, luz e graça, nossa 
força e nossa paz,  porta viva e 
gloriosa do céu.

2. Entre todas as mulheres a 
mais santa,  entre todas as 
mais simples mais humilde,  
Mãe de Cristo, Mãe da Igreja,  
mãe dos homens, nossa mãe,  
entre todas a mais querida
minha mãe.

09. Ó MÃE NESTE DIA QUEREMOS 
CANTAR

Ó Mãe, neste dia, queremos cantar 
/ com grande alegria, teu nome 
exaltar / Unidos aos anjos, que 
cantam no além / é festa no céu e 
na terra também.

1. Na Encarnação te entregaste ao 
Senhor / à sua vontade aderiste com 
ardor.

2. Na Visitação prorrompeste em 
louvor / ao Deus que de #  fi zera um 
primor.

3. De Deus a Palavra guardavas na 
mente / a graça crescia em tua alma 
ardente.
 
10. MARIA MÃE DA IGREJA

1. Ave Maria Mãe do Salvador,
viva esperança do povo sofredor.
Faz-se na terra sinal do nosso Deus, 
vem orientar os homens fi lhos teus.

Maria Mãe da Igreja, Rainha 
universal / Modelo de virtude 
liberta-nos do mal. Ensina ser fi el 
o povo do Senhor Que o mundo se 
transforme no reino de amor.

2. Humilde serva vem nos orientar, 
por onde ir e como caminhar. 
Servindo a Deus e também ao nosso 
irmão. Como resposta à nossa 
vocação.



MÊS DE MAIO COM MARIA – R������! NE2–CNBB

172

3. És bem feliz porque soubeste crer,
dizendo sim, sem nada em Ti reter.
Serás bendita em todas as nações.
Em Ti sen" mos a paz nos corações.

11. MARIA DE NAZARÉ

Maria de Nazaré, Maria me ca" vou
Fez mais forte a minha fé
E por fi lho me adotou
Às vezes eu paro e fi co 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

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 pra seu Deus
Maria do povo meu

12. UMA ENTRE TODAS

1. 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
Venha caminhar com teu povo
Nossa Mãe sempre serás

2. Roga pelos pecadores desta terra. 
Roga pelo povo que em seu Deus 
espera. Mãe do meu Senhor
Mãe do meu Salvador

13. PELAS ESTRADAS DA VIDA

1. Pelas estradas da vida, nunca 
sozinho estás. Con" go pelo caminho, 
Santa Maria vai

Ó vem conosco, vem caminhar, 
Santa Maria vem / Ó vem conosco, 
vem caminhar, Santa Maria vem

2. Se pelo mundo os homens, sem 
conhecer-se vão. Não negues nunca 
a tua mão a quem te encontrar

3. Mesmo que digam os homens, 
tu nada podes mudar Luta por um 
mundo novo de unidade e paz

4. Se parecer tua vida inú" l 
caminhar. Lembra que abres 
caminho, outros te seguirão                                            

14. QUEM É ESTA QUE AVANÇA

1. Quem é esta que avança como 
aurora, Temível como um exército 
em ordem de batalha, Brilhante 
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como o sol e como a lua, Mostrando 
o caminho aos fi lhos seus?

Ah, ah, ah, minha alma glorifi ca ao 
Senhor, / meu espírito exulta em 
Deus, meu Salvador.

15. A TREZE DE MAIO

1.A treze de maio
Na Cova da Iria,
Apareceu brilhando
A Virgem Maria.

Ave, ave, ave Maria
Ave, ave, ave Maria

2.A três pastorinhos 
cercada de luz
Visita Maria, 
mãe de Jesus

3.A virgem nos manda 
o terço rezar
Assim diz “meus fi lhos, 
vos hei de salvar”

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
             

16. PALAVRA DE SALVAÇÃO

Palavra de salvação somente o céu 
tem pra dar / Por isso meu coração 
se abre para escutar

1.Por mais di# cil que seja seguir
Tua palavra queremos ouvir
Por mais di# cil de se pra$ car
Tua palavra queremos guardar

17. EU VIM PARA ESCUTAR

1.Eu vim para escutar
tua palavra, tua palavra,
tua palavra de amor.

2.Eu gosto de escutar
tua palavra, tua palavra,
tua palavra de amor.                                                                     

18. VAI FALAR NO EVANGELHO

1.Vai falar no Evangelho Jesus Cristo, 
aleluia! / sua palavra é alimento que 
dá vida, aleluia!

Glória a " , Senhor. toda graça e 
louvor. / Glória a " , Senhor. toda 
graça e louvor.

19. ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia. (bis)

1. Quando estamos unidos, estás 
entre nós e nos falarás da tua vida.

Aleluia, aleluia, aleluia. (bis)

2. Este nosso mundo sen$ do terá 
se tua palavra renovar.

20. PONHO#ME A OUVIR

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia (bis)

1. Ponho-me a ouvir o que o Senhor 
dirá / Ele vai falar, vai falar de paz
Pela minha voz e pelas minhas mãos
Jesus Cristo vai, vai falar de paz.
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21. ALELUIA IDE PELO MUNDO 
EVANGELHO ANUNCIAR

Aleluia, Aleluia, Aleluia,
Jesus Cristo vai falar
Aleluia, Aleluia, ide pelo mundo
o evangelho anunciar

Mas como invocarão
aquele em quem não creram
E como podem crer, 
se ainda não ouviram
E como podem ouvir 
se não houver quem pregue
E como pregarão se 
não forem enviados.

OFERTAS DAS FLORES E DONS                                                                                    

22. OLHAI AS FLORES, SENHORA

1.Olhai as fl ores, / Senhora, / as 
fl ores que ofereço, embora sei, / não 
mereço, / olhai as fl ores, / Senhora.
fl ores de amores, / Senhora, / 
fl ores de dores também, Flores de 
espinhos ou sem, / olhai as fl ores, / 
Senhora.

Olhai, / olhai, / Senhora, / as fl ores 
que ofereço, / olhai, / olhai! (bis)      
       
2.Olhai as fl ores, / Senhora, / que eu 
consegui cul# var, Que trouxe a vosso 
altar, / olhai as fl ores, / Senhora.
Assim bonitas, / Senhora, / assim 
vermelhas e brancas, Agora bentas e 
santas, / olhai as fl ores, / Senhora.

3.Olhai as fl ores, / Senhora, / 
quando eu preciso comprar,
Por não saber cul# var, / olhai as 
fl ores, / Senhora. Mas sou feliz, / ó 
Senhora, / porque plantaram pra 
mim Rosas, / violetas, / jasmim, / 
olhai as fl ores, / Senhora.

4.Olhai as fl ores, / Senhora, / 
enquanto eu faço um pedido,
Preciso ser atendido, / olhai as 
fl ores, / Senhora. / Levai as fl ores, / 
Senhora, / a nosso Deus lá no céu, /
O vosso Deus e o meu, / levai as 
fl ores, / Senhora.

Levai, / levai, / Senhora, / as fl ores 
que ofereço, / levai, / levai! (bis)

23. MAGNIFICAT

O Senhor fez em mim maravilhas! 
Santo é o seu nome! (bis)

1. A minha alma engrandece ao 
senhor / E exulta meu espírito 
em Deus, meu salvador / Pôs os 
olhos na humildade de sua serva / 
Doravante toda a terra cantará os 
meus louvores

2. Seu amor para sempre se estende
Sobre aqueles que o temem / 
Demonstrando o poder de seu braço
Dispersa os soberbos

3. Abate os poderosos de seus tronos 
E eleva os humildes / Sacia de bens os 
famintos Despede os ricos sem nada



MÊS DE MAIO COM MARIA – R������! NE2–CNBB

175

4. Acolhe Israel, seu servidor
Fiel ao seu amor / E à promessa 
que fez a nossos pais / Em favor de 
Abraão e de seus fi lhos para sempre

5. Glória ao pai, ao fi lho e ao santo 
espírito / Desde agora e para 
sempre, pelos séculos. Amém!

24. CONSAGRAÇÃO 
A NOSSA SENHORA

Oh, 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 fi lho e propriedade vossa, 
Amém (bis)

LADAINHAS DE
NOSSA SENHORA            

25. LADAINHA 01

Senhor, tende piedade de nós. 
(Repete-se) / Jesus Cristo, tende 
piedade de nós. (Repete-se) / Senhor, 
tende piedade de nós. (Repete-se)

Jesus Cristo, ouvi-nos. (Repete-se)
Jesus Cristo, atendei-nos. (Repete-se)

Pai celeste que sois Deus, tende 
piedade de nós.

Filho, Redentor do mundo, que sois 
Deus, tende piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus, tende 
piedade de nós.
San$ ssima Trindade, que sois um 
só Deus, tende piedade de nós.             
Santa Maria, rogai por nós.
Santa 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 cas$ ssima, 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.
Mãe da Igreja, rogai por nós.

Virgem pruden$ ssima, rogai por nós.
Virgem venerável, rogai por nós.
Virgem louvável, rogai por nós.
Virgem poderosa, rogai por nós.
Virgem clemente, rogai por nós.
Virgem fi el, rogai por nós.

Espelho de jus% ça, rogai por nós.
Sede de sabedoria, rogai por nós.
Causa da nossa alegria, rogai por nós.
Vaso espiritual, rogai por nós.
Vaso honorífi co, rogai por nós.
Vaso insigne de devoção, rogai por nós.
Rosa mís% ca, rogai por nós.
Torre de David, rogai por nós.
Torre de marfi m, rogai por nós.
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Casa de ouro, rogai por nós.
Arca da aliança, rogai por nós.
Porta do céu, rogai por nós.
Estrela da manhã, rogai por nós.
Saúde dos enfermos, rogai por nós.
Refúgio dos pecadores, rogai por nós.
Consoladora dos afl itos, 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 már# res, 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 elevada ao céu em corpo e 
alma, rogai por nós.
Rainha do sacra$ ssimo Rosário, 
rogai por nós.
Rainha da paz, rogai por nós.

Cordeiro de Deus, que # rais os 
pecados do mundo, perdoai-nos 
Senhor.
Cordeiro de Deus, que # rais os 
pecados do mundo, ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus, que # rais os 
pecados do mundo, tende piedade 
de nós.

Animador: Rogai por nós, Santa Mãe 
de Deus
Todos: Para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo.
Animador: Oremos.
Senhor Deus, nós Vos suplicamos 

que concedais aos vossos servos 
perpétua saúde de alma e de corpo; 
e que, pela gloriosa intercessão da 
bem-aventurada sempre Virgem 
Maria, sejamos livres da presente 
tristeza e gozemos da eterna alegria. 
Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

26. LADAINHA 02

Ave cheia de graça, ave cheia de 
amor, / Salve ó mãe de Jesus. A !  
nosso canto e nosso louvor(bis)

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 boia fria, rogai
Causa da alegria, rogai
Mãe das mães Maria - rogai por nós
Mãe dos humilhados, rogai
Dos mar# rizados, rogai
Marginalizados - rogai por nós.

Mãe dos despejados, rogai
Dos abandonados rogai
Dos desempregados - rogai por nós
Mãe dos pecadores - rogai por nós
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 presidiários rogai
Dos sem salários - rogai por nós.



MÊS DE MAIO COM MARIA – R������! NE2–CNBB

177

27. LADAINHA 03

Mãe de Deus, clamamos a vós (bis)

Os coros dos anjos vos 
louvam. Maria, clamamos a vós.
Saúdam-vos todos os santos.    
O mundo dos astros vos louva.  
A santa Igreja vos louva.     
Os homens na terra vos louvam. 

Mãe de Deus, clamamos a vós (bis)

Vós sois medianeira das graças.
Sois sede da sabedoria.
Sois Mãe da eterna beleza.
Sois Mãe do perpétuo socorro.
Sois Mãe do amor verdadeiro.

Mãe de Deus, clamamos a vós (bis)

Vós sois a alegria dos santos.
Dos már" res sois a Rainha.
Vós sois a Rainha dos justos.
Vós sois o socorro na luta.
Da paz sois de toda a virtude.

Mãe de Deus, clamamos a vós (bis)

Sois fonte de toda a virtude.
Sois templo do Espírito Santo.
Sois arca da nova aliança.
Do reino do céu sois a porta.
Sois glória da santa Igreja.

Mãe de Deus, clamamos a vós (bis)

Vós sois o refúgio nas dores.
Vós sois o auxílio do povo.
Vós sois dos enfermos saúde.
Consolo dos desamparados.
Na morte sois nossa esperança.
Mãe de Deus, clamamos a vós (bis)   

CANTOS PARA A COROAÇÃO
DE NOSSA SENHORA            

28. SENHORA E RAINHA

O povo te chama de Nossa Senhora
Por causa de Nosso Senhor
O povo te chama de Mãe e Rainha
Porque Jesus Cristo é o Rei do céu
E por não te ver como desejaria
Te ver com os olhos da fé
Por isso ele coroa a tua imagem 
Maria
Por seres a mãe de Jesus
Por seres a mãe de Jesus de Nazaré
Como é bonita uma religião
Que se lembra da mãe de Jesus
Mais bonito é saber quem tu és
Não és deusa, não és mais que Deus
Mas depois de Jesus, o Senhor
Neste mundo ninguém foi maior

Aquele que lê a palavra Divina
Por causa de Nosso Senhor
Já sabe que o livro de Deus nos ensina
Que só Jesus Cristo é o intercessor
Porém se podemos orar pelos outros
A Mãe de Jesus pode mais
Por isto te pedimos em prece oh! 
Maria
Que leves o povo a Jesus
Porquê de levar a Jesus entendes 
mais
Como é bonita uma religião
Que se lembra da mãe de Jesus
Mais bonito é saber quem tu és
Não és deusa, não és mais que Deus
Mas depois de Jesus, o Senhor
Neste mundo ninguém foi maior
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29. TE COROAMOS

Se um dia um anjo declarou
que tu eras cheia de Deus
Agora penso quem sou eu 
para não Te dizer também 
cheia de graça Oh mãe, 
cheia de graça, 
oh mãe agraciada

Se a palavra ensinou 
que todos hão de concordar
E as gerações te proclamar
Agora eu também direi
Tu és bendita, oh mãe, 
tu és bendita, oh mãe

Bem-aventurada
Surgiu um grande sinal no céu
Uma mulher reves" da de sol
A lua debaixo de seus pés 
e na cabeça uma coroa

Não há como se comparar,
perfeito é quem te criou
Se o Criador te coroou, te 
coroamos, oh Mãe, 

te coroamos Oh Mãe, 
te coroamos, oh Mãe
Nossa rainha (bis)      
                                                                     
30. SENHORA E RAINHA

Senhora, Rainha / Tão linda estás / 
Trouxemos presentes / Pra te ofertar

Este manto celeste / Azul, cor do 
Céu / Que protege e guarda / Teus 
fi lhos pra Deus

Senhora, Rainha / Tão linda estás / 
Troxemos presentes / Pra te ofertar

A coroa é prova / De quem soube 
amar / E pra ver teu sorriso / 
Colhemos pra " 

Chuva de pétalas!

Senhora, Rainha / Tão linda Estás / 
Trouxemos presentes / Pra te ofertar

Abençoa as famílias / O nosso país 
/ As crianças / E os jovens / Que 
esperam em Ti
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