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“Ao aproximar-se o mês de Maio, consagrado a Maria 
Santíssima pela piedade dos fiéis, o nosso espírito exulta 
ao pensar no espetáculo comovente de fé e de amor que, 

dentro em breve, será oferecido em todas as partes da 
terra em honra da Rainha do céu. Na verdade, é um mês 
em que, nos templos e entre as paredes domésticas, sobe 
dos corações dos cristãos até Maria a homenagem mais 

ardente e afetuosa da prece e da veneração. E é também o 
mês em que mais copiosos e mais abundantes descem até 

nós, do seu trono, os dons da misericórdia divina.

Muito nos agrada e consola este piedoso exercício, tão 
honroso para a Virgem e tão rico de frutos espirituais para 
o povo cristão. Maria é sempre caminho que leva a Cristo. 
Nenhum encontro com ela pode deixar de ser encontro 

com o próprio Cristo. E que outra coisa significa o recurso 
contínuo, a Maria, senão procurar, entre os seus braços, 
nela, por ela e com ela, Cristo nosso Salvador, a quem os 

homens, no meio dos desvarios e dos perigos da terra, têm 
o dever e sentem constante necessidade de dirigir-se, 

como a porto de salvação e fonte transcendente de vida?’’

São Paulo VI – Carta Encíclica Mense Maio.



Ajudai, ó Mãe, a nossa fé.
Abri o nosso ouvido à Palavra, para reconhecermos a voz 

de Deus e a sua chamada.
Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, 
saindo da nossa terra e acolhendo a sua promessa.
Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, para 

podermos tocá-Lo com a fé.
Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a Ele, a crer no seu 

amor, sobretudo nos momentos de tribulação e cruz, 
quando a nossa fé é chamada a amadurecer.

Semeai, na nossa fé, a alegria do Ressuscitado.
Recordai-nos que quem crê nunca está sozinho.

Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, para que Ele seja 
luz no nosso caminho. E que esta luz da fé cresça sempre 
em nós até chegar aquele dia sem ocaso que é o próprio 

Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém.
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