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1 Abertura

Leitor/a: Somos todos/as bem-vindos/as neste ano dedicado a vida, 
como anuncia a Campanha da Fraternidade 2020, que traz o lema: 
Fraternidade e Vida: Dom e compromisso. Celebramos Santa Dulce 
dos pobres, a primeira santa brasileira. Uma samaritana compromis-
sada com a vida.

2 Recordação da Vida

Leitor/a: Lembremo-nos de todas as pessoas caídas à beira do cami-
nho. O que estamos fazendo? Sentimos compaixão e cuidamos ou 
viramos o rosto?

3 Hino (cantar ou rezar)

Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famin-
tos, e a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depres-
sa a Igreja.

Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa, e dorme pelas beiras das 
calçadas, e a gente quando vê aperta o passo, e diz que ele dormiu 
embriagado.

E N C O N T R O
Chegada: Oração pessoal – silêncio
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Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o despre-
zamos! (2x)

Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto, e vive mendigando um su-
bemprego, e a gente quando vê, diz: “é um à toa, melhor que traba-
lhasse e não pedisse”. 

Seu nome é Jesus Cristo e está banido, das rodas sociais e das Igre-
jas, porque d’Ele fizeram um Rei potente, enquanto Ele vive como 
um pobre.

Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o despre-
zamos! (2x)

Seu nome é Jesus Cristo e está doente, e vive atrás das grades da 
cadeia, e nós tão raramente vamos vê-lo, dizemos que ele é um 
marginal.

Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento, por um mundo de amor e 
de justiça, mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser 
de guerra.

Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o despre-
zamos! (2x)

4. Salmo 8 (cantar ou rezar)

Teu nome é Senhor, maravilhoso, por todo o universo conhecido. O 
céu manifesta a tua glória, com teu resplendor é revestido. 

Até por crianças pequeninas perfeito louvor te é cantado. É força que 
barra o inimigo, reduz ao silêncio o adversário.

Olhando este céu que modelaste, a lua e as estrelas a conter. Que é 
ó Senhor, o ser humano pra tanto cuidado merecer? 
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A um Deus semelhante o fizeste, Coroado de glória e de valor; De Ti 
recebeu poder e força de tudo vencer e ser senhor.

Dos bois, das ovelhas nos currais, das feras que vivem pelas matas, 
dos peixes do mar, dos passarinhos, de tudo o que corta o ar e as 
águas. 

A ti seja dada toda a glória, Deus, fonte de vida e verdade, amor ma-
ternal que rege a história, vem fica para sempre ao nosso lado.

5. Leitura bíblica (Jo 10, 1-10)

Leitor/a: Naquele tempo, disse Jesus: “Em verdade, em verdade vos 
digo: quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por 
outro lado, é um ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é 
o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre-a e as ovelhas escutam 
a sua voz. E ele chama as suas ovelhas uma a uma pelos seus no-
mes e as faz sair. Depois de tirar todas as que são suas, vai à frente 
delas, e as ovelhas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas, 
a um estranho, jamais seguiriam; pelo contrário, fugiriam dele, por-
que não reconhecem a voz dos estranhos”. Jesus propôs-lhes esta 
comparação, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então, 
Jesus retomou a palavra: “Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou 
a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões 
e salteadores, mas as ovelhas não lhes prestaram atenção. Eu sou 
a porta. Se alguém entrar por mim estará salvo; há de entrar e sair 
e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e 
destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.” 
Palavra da Salvação.

Todos/as: Glória a vós, Senhor.

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

Leitor/a: Rezemos o terço (Mistérios Gozosos - página 26), pedindo 
ao Senhor e a Santa Dulce dos pobres que nos ensinem o verdadeiro 
espírito samaritano e que tenhamos gestos concretos de compaixão 
com os excluídos da sociedade.

7. Ladainha

Leitor/a: Rezemos a ladainha dos empobrecidos:

Ave, cheia de graça, Ave cheia de Amor. Salve, Mãe de Jesus, a ti 
nosso canto e nosso louvor! 

Mãe do Criador, rogai! Mãe do Salvador, rogai! Do Libertador, rogai 
por nós! Mãe dos oprimidos, rogai! Mãe dos perseguidos, rogai! Dos 
desvalidos, rogai por nós!

Mãe dos desprezados, rogai! Dos abandonados, rogai! Dos desem-
pregados, rogai por nós! Mãe dos pecadores, rogai! 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 salário, rogai por nós!

Mãe dos pescadores, rogai! Mãe dos lavradores, rogai! Mãe da ju-
ventude, rogai por nós! Mãe dos biscateiros, rogai! Dos batalhado-
res, rogai! Dos pequenos vendedores, rogai por nós!

Mãe dos estudantes, rogai! Mãe dos professores, rogai! Mãe das la-
vadeiras, rogai por nós! Mãe da Igreja, rogai! Das Comunidades, ro-
gai! Mãe da humanidade, rogai por nós!

 

8. A bênção de Deus

Leitor/a: Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, peçamos a 
bênção de Deus.
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Todos/as: Santa Dulce dos pobres, inspirai em nós o compromisso 
com a defesa e promoção da vida. O Senhor Deus, que é pai, Filho e 
Espírito Santo, abençoe-nos, hoje e sempre. Amém!
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1. Abertura: (cantar ou rezar) 

Verdadeiramente ressurgiu Jesus (Bis). Cantemos aleluia! Resplan-
dece a luz! (Bis) 

Venham, ó nações, ao Senhor cantar (Bis). Ao Deus do universo ve-
nham festejar! (Bis) 
 
Seu amor por nós, firme para sempre (Bis). Sua fidelidade dura eter-
namente! (Bis) 

Venham e cantemos com muita alegria (Bis). Espírito divino brilhou 
neste dia! (Bis) 
 
O amor de Deus em nós derramado (Bis). Qual mãe consoladora já 
nos foi doado (Bis) 

Tua luz, senhor, clara como o dia (Bis). É chama que incendeia e traz 
alegria (Bis) 
 
Suba nosso incenso a ti, ó Senhor! (Bis). Nesta santa vigília, oferta de 
louvor! (Bis)

Nossas mãos orantes para os céus subindo (Bis). Cheguem como ofe-
renda ao som deste hino! (Bis) 

E N C O N T R O
Chegada: Oração pessoal – silêncio
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Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito (Bis). Glória à Trindade 
Santa, glória ao Deus bendito! (Bis). Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! 
(Bis) Suba do mundo inteiro a Deus louvação! (bis) 

2. Recordação da Vida

Leitor/a: Lembremos fatos da vida de Nossa Senhora que nos forta-
lecem na luta diária pela fidelidade ao projeto de Deus.

3. Hino (cantar ou rezar)

Com Maria em Deus exultemos. Neste canto de amor-louvação: Es-
colhida dentre os pequenos. Mãe-profeta da libertação (Bis).

És a imagem da “Nova Cidade”. Sem domínio dos grandes ou nobres. 
O teu canto nos mostra a verdade. Que teu Deus é do lado dos po-
bres (Bis).

Maria de Deus, Maria da gente. Maria da singeleza da flor. Vem ca-
minhar vem com teu povo. De quem provaste a dor. 

És o grito do irmão boia-fria. Neste América empobrecida. Espoliada 
com vil valentia. Do direito ao chão de sua vida (Bis). És Maria de 
nossos caminhos. Solidários de tantas Marias. Coroadas de sangue e 
espinhos. Pela exploração noite e dia (Bis)

Maria de Deus, Maria da gente. Maria da singeleza da flor. Vem ca-
minhar vem com teu povo. De quem provaste a dor. 

És a força da nossa esperança. Ó Maria da fraternidade. No cansaço 
de nossas andanças. Guia os passos da real liberdade (Bis). Com as 
flores e o pão partilhados. Preparamos a mesa da história: Da opres-
são, afinal, libertados. Cantaremos contigo a vitória (Bis)
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4. Salmo 8 (cantar ou rezar)

Teu nome é Senhor, maravilhoso, por todo o universo conhecido. O 
céu manifesta a tua glória, com teu resplendor é revestido. 

Até por crianças pequeninas perfeito louvor te é cantado. É força que 
barra o inimigo, reduz ao silêncio o adversário.

Olhando este céu que modelaste, a lua e as estrelas a conter. Que é 
ó Senhor, o ser humano pra tanto cuidado merecer? 

A um Deus semelhante o fizeste, Coroado de glória e de valor; De Ti 
recebeu poder e força de tudo vencer e ser senhor.

Dos bois, das ovelhas nos currais, das feras que vivem pelas matas, 
dos peixes do mar, dos passarinhos, de tudo o que corta o ar e as 
águas. 

A ti seja dada toda a glória, Deus, fonte de vida e verdade, amor ma-
ternal que rege a história, vem fica para sempre ao nosso lado.

5. Leitura Bíblica (Jo 15,18-21)

Leitor/a: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Se o mun-
do vos tem ódio, fiquem sabendo que me odiou primeiro a mim. Se 
pertencessem ao mundo, ele havia de gostar de vocês como filhos. 
Mas como foram escolhidos por mim, o mundo tem-vos ódio, por-
que já não pertencem ao mundo. Lembrem-se daquilo que vos disse: 
nenhum servo é maior que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, 
também hão de vos perseguir. E se fizeram tão pouco caso da minha 
doutrina, o mesmo vai acontecer convosco. Tudo isto há de vos su-
ceder por minha causa, porque eles não conhecem aquele que me 
enviou”. Palavra da Salvação. 

 

Todos/as: Glória a vos Senhor
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Partilha da Palavra: (Após a escuta do Evangelho de Jesus, refletir 
sobre o sentido do texto bíblico para vida e caminhada da comuni-
dade)

6. Preces

Leitor/a: Rezemos o terço (Mistérios Gozosos - página 26), por todos 
os que fazem a educação em nosso país, para que não desistam dessa 
missão tão difícil, como os problemas que enfrentamos em todo Brasil.

7. Compromisso

Leitor/a: A presença do Espírito de Deus na vida da comunidade não 
acontece apenas para consolação e conforto. É por meio dele que a 
comunidade terá o entendimento a respeito do mundo e das reali-
dades de pecado e de morte que existem neles. E o mais importante: 
ele ajudará a comunidade a assumir a tarefa de ser profeta, denun-
ciando as situações, indo até as raízes delas para desmascará-las. 

Como nossa comunidade está vivenciando o profetismo? Tem de-
nunciado os sinais de morte e anunciado os sinais de esperança, 
dando testemunho de Jesus nosso Salvador?

8. Rezemos a Ladainha de Nossa Senhora

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, ouvi-nos 

Jesus Cristo, atendei-nos. 
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Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. 

Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. 

Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. 

Santíssima 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 castíssima, rogai por nós.

Mãe imaculada, rogai por nós.

Mãe intacta, 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.

Virgem prudentíssima, rogai por nós.

Virgem venerável, rogai por nós.

Virgem louvável, rogai por nós.

Virgem poderosa, rogai por nós.

Virgem benigna, rogai por nós.

Virgem fiel, rogai por nós.

Sede da sabedoria, rogai por nós.

Causa da nossa alegria, rogai por nós.

Vaso espiritual, rogai por nós.

Vaso honorífico, rogai por nós.
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Vaso insigne de devoção, rogai por nós.

Rosa Mística, rogai por nós.

Torre de Davi, rogai por nós.

Torre de marfim, rogai por nós.

Rosa de Ouro, rogai por nós.

Casa 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 aflitos, rogai por nós.

Auxílio dos cristãos, rogai por nós.

Rainha dos Anjos, rogai por nós.

Rainha dos Patriarcas, rogai por nós.

Rainha dos Profetas, rogai por nós.

Rainha dos Apóstolos, rogai por nós.

Rainha dos Mártires, rogai por nós.

Rainha dos Confessores, rogai por nós.

Rainha das Virgens, rogai por nós.

Rainha de todos os Santos, rogai por nós.   

Rainha concebida sem pecado original, rogai por 

Rainha assunta ao céu, rogai por nós.

Rainha do santo Rosário, rogai por nós.

Rainha da paz, rogai por nós.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,  
tende piedade de nós 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,  
tende piedade de nós 
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Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz.

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. 

Para que sejamos dignos das promessas de Cristo

Oremos: Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais a vossos 
servos perpétua saúde de corpo e alma, e que, pela gloriosa inter-
cessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da 
tristeza presente e gozemos da eterna alegria. Por Jesus Cristo Nosso 
Senhor. Amém.

9. A bênção de Deus

Leitor/a: O Deus de amor, que fez o céu e a terra nos abençoe agora 
e para sempre. 

Todos: Amém!
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1. Abertura (rezar ou cantar)

Estes lábios meus, vem abrir, Senhor (Bis).Cante esta minha boca 
sempre o teu louvor! (Bis) 

Venham, adoremos a nosso Senhor! (Bis) Doando sua vida ele nos 
salvou (Bis)

Venham, exultemos todos no Senhor (Bis). Ele é nosso rochedo, 
nosso Salvador! (Bis)

Somos o seu povo, o rebanho seu (Bis). Ele é nosso Pastor, ele é 
nosso Deus! (Bis)

Não fechemos hoje nosso coração (Bis). Sua voz escutemos com 
toda atenção! (Bis)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito (Bis). Glória à Trindade 
Santa, glória ao Deus bendito (Bis).

Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (Bis). Do povo que trabalha, a Deus 
louvação (Bis).

2. Recordação da Vida

Leitor/a: Recordemos os momentos em que fomos injustiçados e 
que o exemplo de Nossa Senhora nos deu força para seguir e superar 
a situação de injustiça.

E N C O N T R O
Chegada: Oração pessoal – silêncio
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3. Hino (cantar ou rezar)

Cristo ressuscitou, aleluia! Venceu a morte com amor! (Bis)  
Aleluia! 

Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para 
manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a cami-
nho da casa do Pai.

Cristo ressuscitou, aleluia! Venceu a morte com amor! (BIS)  
Aleluia! 

Tendo vencido a morte, O Senhor nos abriu horizonte feliz,  
pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na  
casa do Pai.

4. Salmo 23 (rezar ou cantar)

Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará, se me conduzis.

Em verdes pastagens me leva a repousar. Em fontes bem tranquilas, 
as forças recobrar.

Por justos caminhos, meu Deus vem me guiar. De todos os perigos, 
meu Deus, vem me livrar!

Meu Deus junto a mim, o mal não temerei, seguro em seu cajado, 
tranquilo eu estarei.

Me preparais a mesa, perante o opressor, me perfumais a fronte, 
minha taça transbordou.

Felicidade e amor, sem fim me seguirão, um dia em vossa casa, meus 
dias passarão.
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5. Leitura Bíblica  (Jo 16,5-11)

Leitor/a: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Agora vou 
para aquele que me enviou. E é estranho que nenhum de vocês me 
pergunta para onde é que eu vou. Vejo que estão tristes por vos dizer 
tudo isto. Mas fiquem sabendo que é melhor para vocês que eu vá. 
Se eu não for, o Espírito não virá para vocês. Mas, se eu for, sou eu 
mesmo que o envio. Quando ele chegar há de convencer as pessoas 
do mundo sobre três coisas: que cometeram pecado, que há uma 
justiça e que há um julgamento de Deus. Primeiro, cometeram peca-
do porque não quiseram acreditar em mim. Segundo, há uma justiça 
de Deus, porque vou para o Pai e vocês não me podem ver mais. Ter-
ceiro, há um julgamento de Deus, porque o que manda neste mundo 
já foi condenado”. Palavra do Senhor. 

Todos/as: Glória a Vós, Senhor.

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

6. Preces

Leitor/a: Rezemos o Terço (Mistérios Dolorosos - página 27) pelas 
pessoas que cometeram delito e tem processo na Justiça. Que Nossa 
Senhora passe na frente na solução de cada problema.

7. Compromisso

Leitor/a: O papa Francisco nos diz: É vital que hoje a Igreja saia para 
anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as oca-
siões, sem demora, sem repulsão e sem medo”. Como estamos as-
sumindo e defendendo a dignidade da pessoa humana no cárcere? 
Temos refletido sobre as situações de injustiças que levam a maioria 
das pessoas pobres e negras ao cárcere? Podemos fazer algo para 
mudar essa realidade?
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8. Rezemos a Ladainha Nossa Senhora Mãe dos Pobres 

Mãe dos pobres, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.

Pregadora do Evangelho, intercedei. Pelo povo abandonado,  
intercedei por nós. 

Para sermos mensageiros, intercedei. De justiça e de esperança,  
intercedei por nós.

Mestra sábia da verdade, intercedei. Pela Igreja peregrina,  
intercedei por nós.

Pelos lares em perigo, intercedei. Pelos pais desempregados,  
intercedei por nós.

Vós irmã dos pequeninos, intercedei. Pelos pobres e doentes,  
intercedei por nós.

Pelos tristes e abatidos, intercedei. Pelo povo oprimido,  
intercedei por nós.

Para o mundo ser mais justo, intercedei. Pela paz da humanidade, 
intercedei por nós.

Para sermos mais fraternos, intercedei. Vivendo em comunidade, 
intercedei por nós.

Nossa Senhora de Fátima, intercedei. Protege a comunidade,  
intercedei por nós.

Que o povo sempre unido, intercedei. Conquiste a liberdade,  
intercedei por nós.

9. A bênção de Deus

Leitor/a: O Deus de amor, que fez o céu e a terra nos abençoe, agora 
e sempre.
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Todos/as: Amém!

Leitor/a: Cantemos a consagração a Nossa Senhora.

Oh, minha Senhora, e também minha mãe. Eu me ofereço inteira-
mente toda 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 vos pertença. Incomparável mãe, guar-
dai-me e defendei-me, como filho/a e propriedade Vossa. Amém!
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1. Abertura: 

Estes lábios meus, vem abrir, Senhor (Bis). Cante esta minha boca 
sempre o teu louvor! (Bis) 

Venham, adoremos a nosso Senhor! (Bis). Doando sua vida ele nos 
salvou (Bis)

Venham, exultemos todos no Senhor (Bis). Ele é nosso rochedo, 
nosso Salvador! (Bis)

Somos o seu povo, o rebanho seu (Bis). Ele é nosso Pastor, ele é 
nosso Deus! (Bis)

Não fechemos hoje nosso coração (Bis). Sua voz escutemos com 
toda atenção! (Bis) Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito (Bis). 

Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito (Bis). Aleluia, irmãs, 
aleluia, irmãos! (Bis). Do povo que trabalha, a Deus louvação (Bis).

2. Recordação da Vida

Leitor/a: Recordemos as situações de violência sofrida pelas famílias 
em nossa comunidade, e rezemos para que encontremos na justiça 
restaurativa pistas para superar essa realidade.

E N C O N T R O
Chegada: Oração pessoal – silêncio
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3. Hino (cantar ou rezar)

Cristo ressuscitou, aleluia! Venceu a morte com amor! (Bis).  
Aleluia! 

Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre Entre nós,  
para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a  
caminho do Pai.

Cristo ressuscitou, aleluia! Venceu a morte com amor! (Bis)  
Aleluia! 

Tendo vencido a morte, O Senhor nos abriu horizonte feliz,  
pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final lá na  
casa do Pai.

4. Salmo 23 (rezar ou cantar)

Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará, se me conduzis.

Em verdes pastagens me leva a repousar. Em fontes bem tranquilas, 
as forças recobrar.

Por justos caminhos, meu Deus vem me guiar. De todos os perigos, 
meu Deus, vem me livrar!

Meu Deus junto a mim, o mal não temerei, seguro em seu cajado, 
tranquilo eu estarei.

Me preparais a mesa, perante o opressor, me perfumais a fronte, 
minha taça transbordou.

Felicidade e amor, sem fim me seguirão, um dia em vossa casa, meus 
dias passarão.
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5. Leitura Bíblica  (Jo 16,20-23ª)

Leitor/a: Em verdade, em verdade, vos digo: chorareis e lamentar-
-vos-eis, mas o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, mas a vos-
sa tristeza se transformará em alegria. Quando a mulher está para 
dar à luz, entristece-se porque a sua hora chegou; quando, porém, 
dá à luz a criança ela já não se lembra dos sofrimentos, pela alegria 
de ter vindo ao mundo um homem. Também vós, agora, estais tris-
tes; mas eu vos verei de novo e vosso coração se alegrará e ninguém 
vos tirará a vossa alegria. Nesse dia, nada me perguntareis. Em ver-
dade, em verdade, vos digo: o que pedirdes ao Pai, ele vos dará em 
meu nome. Palavra do Senhor.

Todos/as: Glória a Vós Senhor

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

6. Preces

Leitor/a: Rezemos o terço (Mistérios Dolorosos - página 27) pela vida 
desde a fecundação e pelas milhares de mulheres mortas, vítimas de 
todas as formas de violência, muitas vezes cometidas por seus espo-
sos, companheiros.

7. Compromisso

Leitor/a: Que sinais de esperança temos anunciado em nossas co-
munidades? Estamos consolando nosso povo? Na comunidade 
acompanhamos as famílias que são vítimas de violências? Apoiamos 
as mulheres da comunidade que sofrem violência doméstica?
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8. Rezemos a Ladainha a Nossa Senhora

Ave, cheia de graça, Ave cheia de Amor. Salve, Mãe de Jesus, a ti 
nosso canto e nosso louvor! 

Mãe do Criador, rogai! Mãe do Salvador, rogai! Do Libertador, rogai 
por nós! Mãe dos oprimidos, rogai! Mãe dos perseguidos, rogai! Dos 
desvalidos, rogai por nós!

Mãe dos desprezados, rogai! Dos abandonados, rogai! Dos desem-
pregados, rogai por nós! Mãe dos pecadores, rogai! 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 salário, rogai por nós!

Mãe dos pescadores, rogai! Mãe dos lavradores, rogai! Mãe da ju-
ventude, rogai por nós! Mãe dos biscateiros, rogai! Dos batalhado-
res, rogai! Dos pequenos vendedores, rogai por nós!

Mãe dos estudantes, rogai! Mãe dos professores, rogai! Mãe das la-
vadeiras, rogai por nós! Mãe da Igreja, rogai! Das Comunidades, ro-
gai! Mãe da humanidade, rogai por nós!
 

9. A bênção de Deus

Leitor/a: O Deus da paciência e mãe da consolação nos faça viver 
unidos/as no mesmo pensar e no mesmo sentir, agora e para sempre.

Todos/as: Amém

Cantemos a Consagração a Nossa Senhora
Oh, minha Senhora, e também minha mãe. Eu me ofereço inteira-
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mente toda 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 vos pertença. Incomparável mãe, guar-
dai-me e defendei-me, como filho/a e propriedade Vossa. Amém!
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O r a ç ã o  d o  T e r ç o

Sinal da Cruz

Pelo sinal da Santa cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos 
inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Oferecimento

Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, medi-
tando os mistérios da nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão 
da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, as virtudes que nos são 
necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências 
desta santa devoção. 

(Em seguida, reza-se o Credo, depois o Pai-Nosso, três Ave Marias e 
o Glória ao Pai). 

Contemplação do Mistério segundo o dia da semana

Fazem-se orações espontâneas segundo o tema da novena.
Reza-se o Pai-Nosso, as dez Ave Marias, o Glória ao Pai e a jaculató-
ria: Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as 
almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais preci-
sarem. 

Oração de agradecimento

Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que to-
dos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e 
para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo e para 
mais vos agradecer-vos saudamos com uma Salve Rainha. Em seguida 
reza-se ou canta-se a Salve Rainha.
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Mistérios Gozosos ou da alegria (Segundas - feiras e sábados)

1º Mistério: Contemplamos a anunciação do Anjo Gabriel à Virgem 
Maria. (cf. Lc 1, 26 - 38) 

2º Mistério: Contemplamos a Virgem Maria visitando sua prima 
Isabel. (cf. Lc 1, 39 - 56)

3º Mistério: Contemplamos o nascimento do Menino Jesus na gruta 
em Belém. (cf. Lc 2, 1 - 20)

4º Mistério: Contemplamos a apresentação de Jesus no Templo e a 
purificação de Nossa Senhora. (cf. Lc, 2,22 - 40)

5º Mistério: Contemplamos o encontro de Jesus no entre os doutores 
da lei. (cf. Lc, 2,41 - 51)

Mistérios Luminosos ou da luz (Quintas - feiras)

1º Mistério: Contemplamos o batismo de Jesus no rio Jordão (cf. Mt 
3, 13 - 17).
 
2º Mistério: Contemplamos a auto revelação de Jesus nas Bodas de 
Caná. (cf. Jo 2, 1 - 12). 

3º Mistério: Contemplamos Jesus anunciando o Reino de Deus, 
convidando-nos à conversão. (Mc 1, 15; 2, 3 - 13).
 
4º Mistério: Contemplamos a transfiguração de Jesus no Monte 
Tabor. (cf. Mc, 1,12).
 
5º Mistério: Contemplamos a instituição da Eucaristia. (cf. Lc, 22, 15 
- 20). 
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Mistérios Dolorosos ou Das Dores (Terças e sextas-feiras)

1º Mistério: Contemplamos a agonia de Jesus Cristo no Horto das 
Oliveiras. (cf. Lc 22, 44).

2º Mistério: Contemplamos a Flagelação de Jesus, cruelmente açoi-
tado em casa de Pilatos. (cf. Mc 15, 1 - 15).

3º Mistério: Contemplamos Jesus Cristo sendo coroado de espinhos. 
(cf. Mc 15, 16 - 20).

4º Mistério: Contemplamos Jesus carregando a pesada cruz até o 
Monte Calvário. (cf. Mc, 15,20 - 23).
  
5º Mistério: Contemplamos a crucificação e morte de Jesus Cristo na 
Cruz. (cf. Lc, 23, 33 - 49).

Mistérios Gloriosos ou da Glória (Quartas-Feiras e Domingos)

1º Mistério: Contemplamos a ressurreição triunfante de Jesus. (cf. Mt 
28, 1 - 15).

2º Mistério: Contemplamos a ascensão admirável de Jesus ao céu. 
(cf. Mc 16, 1 - 19).

3º Mistério: Contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os Após-
tolos e Nossa Senhora. (cf. At 2, 1 - 41).

4º Mistério: Contemplamos a Virgem Santíssima sendo elevada ao 
céu. (cf. Lumen Gentium 59).

5º Mistério: Contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rai-
nha do céu e da Terra. (cf. Apoc 12, 1).
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Oração para o encerramento do terço

Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se es-
condem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em vez 
de construir sabedoria nos atira desamparados para o labirinto da angús-
tia. Livra-nos do vírus do desânimo que nos retira a fortaleza de alma com 
que melhor se enfrentam as horas difíceis.

Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que, se não pu-
dermos abrir a porta, temos ainda possibilidade de abrir janelas. Livra-nos 
do vírus do isolamento interior que desagrega, pois o mundo continua a 
ser uma comunidade viva.

Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as muralhas, mas ex-
plode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos do vírus da comunicação 
vazia em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que 
nos chegam do silêncio.

Livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a 
aprender é o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, do vírus 
das noites sem fim, pois não deixas de recordar que Tu Mesmo nos colo-
caste como sentinelas da Aurora.

(Card. Dom José Tolentino Mendonça, 30.03.2020).
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C o r o a ç ã o  d e N o s s a  S e n h o r a

Acolhida: Irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para prestar honra 
a Mãe da Santa Igreja e protetora de todo povo amado por Deus. 
Aproveitamos esse momento e entregamos aos seus cuidados, vir-
gem Mãe a nossa família, nossa comunidade de fé, nosso estado, 
nosso país e o mundo todo. Pedimos neste celebração: Cura-nos ó 
Mãe!

Jesus mesmo na hora de sua maior agonia não deixou de demonstrar 
com palavras aquilo que estava mostrando com sua morte, o seu 
imenso amor pela humanidade. Na cruz Jesus, ao ver sua mãe e, ao 
lado dela, o discípulo que ele amava, disse: “Maria, eis o teu filho!”.

Amados e amadas de Deus com esse gesto Jesus coloca aos cuidados 
de Maria não só João, mas todos nós, e é em retribuição a esse amor 
e em reconhecimento a essa Mãe, símbolo de compaixão e ternura 
que iniciamos esse momento com essa bela canção.

Entrada: (anjos - imagem - terço) 

Canto Inicial

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.

Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que em seu Deus 
espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador.

Oferta das Flores

Em retribuição a nossa Mãe que sempre foi e é exemplo de simpli-
cidade, com um presente que representa tudo o que é Maria. Um 
presente simples, mas que como Maria demonstra amor e carinho.
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Canto

Queremos à Maria flores oferecer, aceita ó Virgem pia o nosso bem 
querer. Mãe de nosso amor recebei a flor ó digna-te Maria, fazei que 
no céu possamos sem véu, te contemplar um dia, cantar com alegria 
o teu louvor, o teu amor em celeste harmonia. Do lírio te oferecemos 
o casto e puro alvor, em ti, porém achamos mais pureza e candor.

Oferta do coração

Maria em todos os momentos do ministério de Jesus se colocou a 
seu lado e ao lado dos anseios de seu povo cansado e sofrido. Maria 
nos deu o maior exemplo de entrega, confiança e serviço. Mostrou-
-nos o caminho para agradar a Deus, que nada mais é que entregar-
mos verdadeiramente nosso coração a Jesus. Mãe querida tu que és 
nossa intercessora, fazemos agora mais um pedido, recebe o nosso 
coração e entrega nas mãos de Jesus.

Canto

Eis o meu coração, ó minha Mãe querida, a tua proteção hoje venho 
carregar cansado por demais das lutas desta vida, contigo ele quer 
para sempre repousar. Bem sabes minha Mãe, quanto ele inconstan-
te. Talvez que amanhã já não seja mais meu. 

Ó tomo-o depressa, aceita a minha oferta para mais o proteger, 
guarda-o junto do teu. É teu meu coração, o que feliz ventura, contigo 
bem depressa quero aprender a ser, humilde, caridoso, obediente e 
puro e em toda minha vida, sempre a ti só pertencer.

Coroação

Maria que em vida se fazer à menor, aquela que como o filho sempre 
se colocou a serviço, que nunca desejou glórias, foi recebida no céu 
como Rainha, como intercessora de todas as nações, como Mãe de 
todos os povos. Vamos agora nos juntar ao coro de anjos e coroar 
nossa Mãe.
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Canto

Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora pen-
so: Quem sou eu para não te dizer também, cheia de graça, ó Mãe? 
(Bis), agraciada.

Se a palavra ensinou, que todos hão de concordar e as gerações te 
proclamar. Agora eu também direi: tu és bendita, ó Mãe (Bis), bem-
-aventurada.

Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua 
debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa. Não há com que se 
comparar, perfeito é quem te criou, se o Criador te coroou, te coroa-
mos, ó Mãe (3x), Nossa Rainha.

Consagração

Maria presença materna e amiga está entre nós viva e atuante. Pe-
çamos que Maria continue olhando por todos nós. Agora reconhe-
cendo esse imenso amor nos consagramos a Maria como Mãe e In-
tercessora.

Canto

Ó minha Senhora e minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a 
vós. E, em prova de 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, de-
fendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém.
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