CAMINHANDO COM MARIA

ENCONTROS PARA O MÊS DE MAIO

CAMINHANDO COM MARIA
O mês de maio, na tradição católica, é dedicado à Maria, mãe de nosso
Deus e Salvador, Jesus Cristo, e mãe da Igreja.
Os fiéis de nossa Diocese de Petrópolis celebram esse mês mariano
com novenas, terços e celebrações especiais, com agradecimentos, pedidos e
confiança na poderosa intercessão de Nossa Senhora do Amor Divino.
Buscando colaborar com a tradição e auxiliar a todos os que desejam
celebrar o mês de maio, o Conselho Missionário Diocesano (COMIDI)
preparou o presente subsídio que será disponibilizado, para todos, via
internet.
Com os vizinhos, em comunidade, no trabalho, ou mesmo sozinhos, o
importante é celebrar esse mês com alegria e devoção, “Caminhando com
Maria” ao encontro d’Àquele que é a Mansão da Misericórdia.
Confio

à

Nossa

Senhora

do

Amor

Divino,

modelo

de

missionariedade, todos aqueles que celebrarem esse mês mariano e, de
coração, concedo a cada um a bênção apostólica.

Dom Gregório Paixão, OSB
Bispo Diocesano

1º ENCONTRO
“Um dos principais remédios contra o demônio é recorrer à Virgem Maria”
(São João d’Ávila)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Mt 13,54-58

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão da Senhora do Amor Divino
Pela Santa Igreja, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelo Papa, pelos bispos e por todo o clero, nós vos pedimos. R.
Pelo aumento das vocações religiosas e missionárias, nós vos pedimos. R.
Pelos doentes e agonizantes, nós vos pedimos. R.
Por todas as famílias, nós vos pedimos. R.
Pelas crianças e jovens, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO PARA SE OBTER UMA GRAÇA
POR INTERCESSÃO DE N. SRA.DO AMOR DIVINO
Ó Maria, minha querida mãe, Senhora do Amor Divino, em cujas mãos santas Jesus depositou
tesouros de graças e favores, eis-me diante da vossa presença, solicitando, com humildade, a graça que
hoje necessito (faça aqui o seu pedido).
A vós elevo as minhas súplicas, certo de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que
recorreram à vossa proteção, implorando a vossa assistência e socorro, fossem por vós desamparados.
Animado(a) com igual confiança, peço vossa santa intercessão junto a Jesus, nosso Senhor, e suplico
que não rejeiteis minhas súplicas, mas dignai-vos ouvir o que vos rogo. Mãe de Jesus, rainha dos anjos,
advogada dos pecadores, consolação dos aflitos, lançai sobre mim um olhar favorável, para que eu seja
socorrido em todas as minhas necessidades. Por vossa graça e por vossa intercessão, livrai-me de todos
os perigos e suplicai a Jesus para que o meu pedido seja plenamente realizado. Que em tudo seja feita a
divina vontade de vosso amado Filho, que é Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

2º ENCONTRO
“Maria é a escada celeste pela qual Deus desceu à terra e os homens sobem a Deus”
(São Fulgêncio)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 3,31-36

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão da Senhora do Amor Divino
Para que permaneçamos fiéis à vossa Igreja, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos. R.
Pelo Seminário Diocesano e seus formadores, nós vos pedimos R.
Pelos que se encontram longe da família e pátria, nós vos pedimos. R.
Por todos os casais, nós vos pedimos. R.
Pelas crianças e jovens, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por nossas intenções particulares, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO AMOR DIVINO
Ó bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do Amor Divino, advogada dos pecadores, consoladora
dos tristes, amparo dos humildes, socorro dos aflitos, intercessora dos necessitados, voltai o vosso olhar
de mãe para todos nós, vossos filhos e filhas, livrando-nos dos males corporais e espirituais, do
desemprego, das enchentes, dos desastres, das maldições, da corrupção, da criminalidade e das
ideologias. Intercedei pela Santa Igreja, pelo Papa, pelos bispos e por todo o clero. Suscitai em nossas
paróquias santas e numerosas vocações sacerdotais e religiosas. Sede exemplo para todos os que
trabalham nas pastorais e movimentos. Rogai ao vosso Divino Filho pelo Brasil, por nossas famílias,
especialmente pelos idosos, pelos jovens, pelas crianças e pelos enfermos. Obtende-nos a graça do
Divino Espírito, protegendo-nos dos erros contra a fé, da dissolução dos costumes e da perversão dos
vícios. Que possamos, por vosso intermédio, obter da Trindade Santa a cura de todas as doenças,
encontrar as portas do céu abertas e convosco ser felizes por toda a eternidade, adorando o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Amém.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

3º ENCONTRO
“Ninguém terá a Jesus Cristo por irmão, que não tenha a Maria Santíssima por Mãe.”
(São Francisco de Sales)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 14,6-14

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora
Por todos os missionários, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos membros das Novas Comunidades, nós vos pedimos. R.
Pelos que se dedicam aos mais pobres e necessitados, nós vos pedimos. R.
Pelos que se encontram presos aos vícios, nós vos pedimos. R.
Por todos os que se dedicam à educação, nós vos pedimos. R.
Pelas almas que padecem no purgatório, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO DE SÃO BERNARDO À NOSSA SENHORA

Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum dos que
recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência e clamaram por vosso socorro
tenha sido por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre
todas singular, como à mãe recorro, de vós me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados,
me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus
humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia, e de me alcançar o que vos rogo. Amém.
Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho e
propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

4º ENCONTRO
“Jamais li que algum Santo não tivesse sido devoto especial
da Santíssima Virgem Maria” (São Boaventura)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 6,16-21

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão da Nossa Senhora:
Pelos movimentos de nossa Diocese, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelas desesperados, nós vos pedimos. R.
Pelos que sofrem de depressão, nós vos pedimos. R.
Pelas famílias que se encontram em alguma crise, nós vos pedimos. R.
Por todas as pastorais, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA
Maria passa na frente e vai abrindo estradas e abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A
Mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. A Senhora leva todos os filhos sob
sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de
tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes de intercessão para isso. Vai Mãe, vai acalmando,
serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai
terminando com as dificuldades, tristezas e tentações.Vai tirando teus filhos das perdições. Maria passa
na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Vai abrindo o
coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria eu te peço passa na frente e vai conduzindo,
levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado
por ti, depois de ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, pode resolver as coisas
difíceis e impossíveis. Confio minha vida nas tuas mãos maternais. Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

5º ENCONTRO
“Sois devoto de Nossa Senhora? Ouvi pois e consolai-vos. Vivereis bem,
morrereis melhor, salvar-vos-eis” (São Leonardo de Porto Maurício)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 21,1-19

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora

Pelos que perderam a fé, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos irmãos afastados da Igreja, nós vos pedimos. R.
Pelos governantes, nós vos pedimos. R.
Pelos doentes e agonizantes, nós vos pedimos. R.
Por todos os que são perseguidos em nome da fé em Cristo, nós vos pedimos. R.
ORAÇÃO A NOSSA SENHORA ESTRELA DO MAR
Ó tu, quem quer que sejas que te sentes longe da terra firme, arrastado pelas ondas deste mundo,
no meio das borrascas e tempestades, se não queres soçobrar, não tires os olhos da luz desta estrela. Se
o vento das tentações se levanta, se o escolho das tribulações se interpõe em teu caminho, olha a estrela,
invoca Maria. Se és balançado pelas vagas do orgulho, da ambição, da maledicência, da inveja, olha a
estrela, invoca Maria. Se a cólera, a avareza, os desejos impuros sacodem a frágil embarcação de tua
alma, levanta os olhos para Maria. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca
Maria. Que seu nome nunca se afaste de teus lábios, jamais abandone teu coração; e para alcançar o
socorro da intercessão d’ela, não negligencies os exemplos de sua vida. Seguindo-A, não te transviarás;
rezando à ela, não desesperarás; pensando n’ela, evitarás todo erro. Se ela te sustenta, não cairás; se ela
te protege, nada terás a temer; se ela te conduz, não te cansarás; se ela te é favorável, alcançarás o fim. E
assim verificarás, por tua própria experiência, com quanta razão foi dito: "E o nome da Virgem era
Maria". Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

6º ENCONTRO
“Por vós, ó Maria, se encheu o céu e se despovoou o inferno”
(São Bernardo)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 6,22-29

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora
Pelo nosso Papa Francisco, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelo nosso bispo Dom Gregório, nós vos pedimos. R.
Por nossos padres, nós vos pedimos. R.
Pelos diáconos, nós vos pedimos. R.
Por todos os religiosos e religiosas, nós vos pedimos. R.
Pelos que se preparam para o matrimônio, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
Ó Coração Imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso
Coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós vos amamos infinitamente. Imprimi nos nossos
corações o verdadeiro amor, para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente. Ó Maria, vós
que tendes um Coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis
que todos os homens pecam. Concedei que, por meio do vosso Imaculado e Materno Coração, sejamos
curados de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade do vosso
materno Coração e nos convertamos por meio da chama do vosso Coração. Amém.
Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

7º ENCONTRO
“O nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria”
(Santo Irineu)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 6,30-35

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora
Pelos médicos que zelosos cuidam dos doentes, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos que passam fome, nós vos pedimos. R.
Pelos que são vítimas de violência, nós vos pedimos. R.
Pelos doentes e agonizantes, nós vos pedimos. R.
Para que aja justiça em nossa sociedade, nós vos pedimos. R.
Pelos que anunciam a Palavra de Deus, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO DO MAGNIFICAT
“A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador; pois ele
viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por
mim maravilhas e Santo é o seu nome! Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o
respeitam, demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus
tronos e os humildes exaltou, saciou de bens os famintos, e despediu, sem nada, os ricos. Acolheu
Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de
seus filhos, para sempre”. Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém

8º ENCONTRO
“Deus ajuntou todas as águas e deu nome de mar;
ajuntou todas as graças e deu nome de Maria” (São Luiz Maria de Montfort)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:

Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 6,35-40

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:

Por nosso Brasil e seus poderes públicos, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos que lutam contra o aborto, nós vos pedimos. R.
Pelo pelos namorados, nós vos pedimos. R.
Pela paz e verdadeira concórdia entre os povos, nós vos pedimos. R.
Pelos que sofrem pela perda de um ente querido, nós vos pedimos. R.
Pelos idosos, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
ORAÇÃO A NOSSA SENHORA APARECIDA
Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida. Mãe de meu Deus, Rainha dos Anjos, Advogada
dos pecadores, Refúgio e Consolação dos aflitos e atribulados. Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e
bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em todas as necessidades.
Lembrai-vos, clementíssima Mãe Aparecida, que não se consta que de todos os que têm a vós recorrido,
invocado vosso santo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por vós algum abandonado.
Animado com esta confiança a vós recorro: tomo-vos de hoje para sempre por minha Mãe, minha
protetora, minha consolação e guia, minha esperança e minha luz na hora da morte. Assim pois,
Senhora, livrai-me de tudo o que possa ofender-vos e a vosso Filho, meu Redentor e Senhor Jesus
Cristo. Virgem bendita, preservai este vosso indigno servo, esta casa e seus habitantes, da peste, fome,
guerra, raios, tempestades e outros perigos e males que nos possam flagelar. Soberana Senhora, dignaivos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e temporais; livrai-nos da tentação do demônio, para
que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos da vossa puríssima virgindade e do
preciosíssimo Sangue de vosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória, por todos os
séculos dos séculos. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

9º ENCONTRO
“O Santo Rosário é a mais divina das devoções”
(São Carlos Borromeu)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 6,44-51

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Para que busquemos a humildade, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos desesperados, para que alcancem a esperança, nós vos pedimos. R.
Por todos os trabalhadores, nós vos pedimos. R.
Pelos que sofrem do mal do câncer, nós vos pedimos. R.
Pela união dos desunidos, nós vos pedimos. R.
Pelos cristãos perseguidos no Oriente, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO
Gloriosíssima Virgem, escolhida pelo Conselho Eterno para ser Mãe do Verbo Encarnado,
tesoureira das divinas graças e advogada dos pecadores, eu, o mais indigno dos vossos servos, a vós
recorro, para que vos digneis de ser o meu guia e conselho neste vale de lágrimas. Alcançai-me, pelo
preciosíssimo Sangue de vosso Divino Filho, o perdão de meus pecados, a salvação da minha alma e os
meios necessários para operá-la. Alcançai para a Santa Igreja o triunfo sobre os seus inimigos e a
propagação do Reino de Jesus Cristo por toda a Terra. Assim seja.
Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

10º ENCONTRO
“Não te aflijas pelas contrariedades e as dificuldades,
mas entrega cada coisa à Mãe Imaculada”(São Maximiliano Kolbe)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:

Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 6,52-59

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Para que aprendamos a viver a caridade, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Por todos os motoristas, nós vos pedimos. R.
Para que cresçamos na paciência com os irmãos, nós vos pedimos. R.
Pelos enfermos que se encontram em fase terminal, nós vos pedimos. R.
Pelos mais pobres e necessitados, nós vos pedimos. R.
Pelos que possuem algum vício, para que sejam libertos, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

CONSAGRAÇÃO DA CASA À NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Ó Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos
como Senhora e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui e nas casas de nossos familiares, vosso
auxílio poderoso. Preservai estas casas de todo o perigo: do incêndio, da inundação, do raio, das
tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis.
Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nestas casas.
Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante: a de viverem sempre na amizade de Deus
evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com o
vosso Divino Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz.
Maria Auxílio dos cristãos, rogai por todos os que vivem nestas casas que vos foram consagradas.
Confio minha vida nas tuas mãos maternais Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

11º ENCONTRO
“A Virgem Maria ultrapassa os Anjos em sua intimidade com o Senhor”
(São Tomás de Aquino)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 6,60-69

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:

Pelos que perseguem à Igreja, para que conheçam o amor de Deus, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos irmãos de outras denominações religiosas, para que vivamos no respeito
mútuo, nós vos pedimos. R.
Para que os jovens cultivem a pureza, nós vos pedimos. R.
Pelos que perderam o sentido da vida, nós vos pedimos. R.
Por todas as famílias, nós vos pedimos. R.
Para que crianças não percam a inocência, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
ORAÇÃO À NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Virgem puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores e a consoladora dos
aflitos, na minha fraqueza e no meu desânimo apelo, hoje, para os tesouros da vossa misericórdia e
bondade e atrevo-me a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim, ó Mãe, atendei-me em minha
enfermidade, dai-me a saúde do corpo para que possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria, e
com a mesma disposição sirva o vosso Filho Jesus e agradeça a vós, Saúde dos enfermos. Amém!
Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

12º ENCONTRO
“A menor oração à Mãe de Deus não fica sem resposta” (Santo André Corsino)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 10,27-30

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Pelos que sofrem alguma enfermidade, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Para que os que sofrem encontrem a alegria, nós vos pedimos. R.
Para que os pais que sofrem pelos filhos sejam consolados, nós vos pedimos. R.
Para que os guardam mágoa e rancor sejam libertos pelo amor, nós vos
pedimos. R.
Por todas as famílias, nós vos pedimos. R.
Pelos angustiados, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DAS DORES
Ó Santa Mãe Dolorosa de Deus, ó Virgem Dulcíssima: eu vos ofereço meu coração para que o
conserveis intacto, como vosso Coração Imaculado. Eu vos ofereço a minha inteligência, para que ela
conceba apenas pensamentos de paz e bondade, de pureza e verdade. Eu vos ofereço minha
vontade, para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de Deus. Eu vos ofereço meu
trabalho, minhas dores, meus sofrimentos, minhas angústias, minhas tribulações e minhas lágrimas, no
meu presente e no meu futuro para serem apresentadas por vós a vosso Divino Filho, para purificação
da minha vida. Mãe compassiva, eu me refugio em vosso Coração Imaculado, para acalmar as dolorosas
palpitações das minhas tentações, da minha aridez, da minha indiferença e das minhas
negligências. Escutai-me, ó Mãe, guiai-me, sustentai-me e defendei-me contra todo perigo da alma e do
corpo, agora e para toda a eternidade. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

13º ENCONTRO
“O meio mais seguro de conhecermos a vontade de Deus é rezarmos à nossa
boa Mãe, Maria Santíssima” ( São João Maria Vianney)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 10,1-10

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Pelos que se preparam para à vida consagrada, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos que se preparam para o matrimônio, nós vos pedimos. R.
Pelo aumento das vocações religiosas e missionárias, nós vos pedimos. R.
Pelos que se dedicam às obras missionárias, nós vos pedimos. R.
Por nossa Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil , nós vos pedimos. R.
Pelo Conselho Missionário Diocesano (COMIDI), nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três pastorinhos os tesouros
de graças contidos na prática do vosso santo Rosário, incuti profundamente em nossa alma o apreço em
que devemos ter esta devoção, a vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da Redenção,
que neles se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos
pedimos, se for para a glória de Deus e proveito de nossas almas. Amém!
Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

14º ENCONTRO
1. “Deus só concede a graça da devoção à Maria Santíssima, àqueles que quer salvar”
(São João Damasceno)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 15,9-17

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:

Pelos irmãos e irmãs fiéis ao Evangelho, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Por todo clero, nós vos pedimos. R.
Pelos que se dedicam à ciência e às artes, afim de que contribuam para vossa glória e
o bem-estar de todas as pessoas, nós vos pedimos. R.
Pelos doentes e agonizantes, nós vos pedimos. R.
Para que não nos deixes cair em tentação, nós vos pedimos. R.
Para que aprendamos a valorizar a obediência, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Virgem Santíssima, que fostes concebida sem o pecado original e por isto merecestes o título de
Nossa Senhora da Imaculada Conceição e por terdes evitado todos os outros pecados, o Anjo Gabriel
vos saudou com as belas palavras: “Ave Maria, cheia de graça”, nós vos pedimos que nos alcanceis do
vosso divino Filho o auxílio necessário para vencermos as tentações e evitarmos os pecados e, já que
vós chamamos de Mãe, atendei-nos com carinho maternal e ajudai-nos a viver como dignos filhos
vossos. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

15º ENCONTRO
“Um só suspiro de Nossa Senhora tem mais poder do que as orações de todos
os anjos, santos e homens juntos.” São Luis Maria Grignion de Montfort

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 12,44-50

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Pelas instituições de ensino, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos teólogos, nós vos pedimos. R.
Pelos agricultores, nós vos pedimos. R.
Pelos professores, nós vos pedimos. R.
Pelos médicos, nós vos pedimos. R.
Pelos universitários, nós vos pedimos. R.
Pelos músicos, nós vos pedimos. R.
Pelos comerciantes, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Eu vos saúdo ó Maria, cheia de graça! Das vossas mãos voltadas para o mundo as graças chovem
sobre nós. Nossa Senhora das Graças, vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós; mas
eu vos peço, de maneira especial, que me concedais esta que vos peço com todo o fervor da minha
alma. Jesus é todo-poderoso e vós sois a Mãe dele; por isto, Nossa Senhora das Graças, confio e espero
alcançar o que vos peço. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

16º ENCONTRO
Não há meio mais seguro para vencer os ataques do inferno do que recorrer a
Maria Santíssima” (Santo Alberto Magno)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 13, 16-20

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Pela Santa Igreja, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelo Papa, pelos bispos e todo o clero, nós vos pedimos. R.
Pelo aumento das vocações religiosas e missionárias, nós vos pedimos. R.
Pelos doentes e agonizantes, nós vos pedimos. R.
Por todas as famílias, nós vos pedimos. R.
Pelas crianças e jovens, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DO CARMO
Bendita Imaculada Virgem Maria, beleza e glória do Carmelo, vós, que tratais com bondade
inteiramente especial aqueles que se vestem com o vosso amantíssimo hábito, volvei sobre mim
também um olhar propício, e cobri-me com o manto de vossa maternal proteção. Por vosso poder,
fortificai a minha fraqueza, por vossa sabedoria esclarecei o meu espírito, em mim aumentai a fé, a
esperança e a caridade. Ornai a minha alma com graças e virtudes que a façam cara a vosso divino Filho
e a vós. Assisti-me durante a vida, consolai-me na morte por vossa amável presença, e apresentai-me à
augusta Trindade como vosso filho e servo dedicado, para vos louvar e bendizer eternamente. Amém!
Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

17º ENCONTRO
“Se quereis perseverar, sede devotos de Maria Santíssima” (São Felipe de Nery)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 14,1-6

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Para que permaneçamos fiéis à Vossa Igreja, nós vos pedimos
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos. R.
Pelo Seminário Diocesano e seus formadores, nós vos pedimos R.
Pelos que se encontram longe da família e pátria, nós vos pedimos. R.
Por todos os casais, nós vos pedimos. R.
Pelas crianças e jovens, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por nossas intenções particulares, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DO DESTERRO
De Belém ao Egito, com o Menino recém-nascido escondido e apertado ao peito, por terras
desérticas e desconhecidas, triste e silenciosa, seguindo os passos firmes de José. Eis a Mãe do Filho de
Deus a caminho do desterro. Nossa Senhora do Desterro, olhai para nós, vossos filhos, apreensivos e
inseguros, neste vale de lágrimas, a caminho da Pátria definitiva. Depois deste desterro, ó Mãe
carinhosa, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre
Virgem Maria. Nossa Senhora do Desterro, acompanhai-nos na travessia do deserto da vida, até
alcançarmos o Oásis eterno, o Céu. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

18º ENCONTRO
“Depois da Santa Missa, a devoção do Santo Rosário
faz cair sobre as almas bem mais graças que qualquer outra,
e pelas Ave-Marias se opera muito mais milagres que qualquer outra oração” (São Vicente de Paulo)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 14,1-6

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Por todos os missionários, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos nossos seminaristas, nós vos pedimos. R.
Pelos que se dedicam aos mais pobres e necessitados, nós vos pedimos. R.
Pelos entristecidos, nós vos pedimos. R.
Por todos os que se dedicam à educação, nós vos pedimos. R.
Pelas almas que padecem no purgatório, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Nossa Senhora do Rosário, dai a todos os cristãos a graça de compreender a grandiosidade da
devoção do santo rosário, na qual, à recitação da Ave Maria se junta a profunda meditação dos santos
mistérios da vida, morte e ressurreição de Jesus, vosso Filho e nosso Redentor. São Domingos,
apóstolo do rosário, acompanhai-nos com a vossa bênção, na recitação do terço, para que, por meio
desta devoção a Maria, cheguemos mais depressa a Jesus, que a Senhora nos leve a vitória em todas as
lutas da vida; por seu Filho, Jesus Cristo, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Amém!
Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

19º ENCONTRO
“Enche-te de segurança: nós temos por mãe a Mãe de Deus,
a Santíssima Virgem Maria, Rainha do céu e do mundo” (São Josemaría Escrivá)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 13,31-33a,34-35

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Pelos movimentos de nossa Diocese, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelas novas comunidades, nós vos pedimos. R.
Pelos desempregados, nós vos pedimos. R.
Pelos que sofrem de depressão, nós vos pedimos. R.
Pelas famílias que se encontram em alguma crise, nós vos pedimos. R.
Por todas as pastorais, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA PARA PROTEÇÃO DOS FILHOS
Virgem Maria, nossa Mãe! Fazei que os meus e vossos filhos não se afastem do caminho da Igreja,
mas se isso acontecer providenciai o seu regresso. Pela vossa divina graça, dai-lhes proteção e apoio em
todos os momentos das suas vidas, principalmente quando sentirem dificuldades, para que não
desesperem e caiam em tentação. Ajudai-os, Mãe Santíssima. Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

20º ENCONTRO
“Se procuras Maria, encontrarás “necessariamente” Jesus, e aprenderás,
sempre com maior profundidade, o que há no Coração de Deus” (São Josemaría Escrivá)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 14,21-26

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:

Pelos que perderam a fé, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos irmãos afastados da Igreja, nós vos pedimos. R.
Pelos governantes, nós vos pedimos. R.
Pelos doentes e agonizantes, nós vos pedimos. R.
Por todos os que são perseguidos em nome da fé em Cristo, nós vos pedimos. R.
Pelos que sofrem discriminação, por causa da raça, cor, condição, língua ou
religião, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA, DIANTE DAS TENTAÇÕES
Mãe querida, acolhe-me em teu regaço, cobre-me com teu manto protetor e, com esse doce carinho
que tens por teus filhos afasta de mim as ciladas do inimigo, e intercede intensamente para impedir que
suas astúcias me façam cair. A ti me confio e em tua intercessão espero. Amém!
Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

21º ENCONTRO
“Mãe nossa, Esperança nossa! Como estamos seguros, juntos a ti,
ainda que tudo cambaleie!” (São Josemaría Escrivá)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 14,27-31a

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Pelo nosso Papa Francisco, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelo nosso bispo Dom Gregório, nós vos pedimos. R.
Por nossos padres, nós vos pedimos. R.
Pelos diáconos, nós vos pedimos. R.
Pelos que se preparam para o matrimônio, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA, PARA VIVER O PERDÃO
Diante das dúvidas sobre ti respondeste com o perdão. Diante da perseguição e das muitas
murmurações respondeste com o perdão. Diante da insídia e da ímpia ofensa, respondeste com o
perdão. Diante da infâmia da conspiração contra o Justo, respondeste com o perdão. Diante da traição
e da dor que esta traz, respondeste com o perdão. Mãe de Misericórdia, teu coração bondoso
transborda de clemência, por isso te imploro que me obtenhas o perdão pelos muitos males que fiz, e
também, ó Mãe, ensina-me a perdoar como tu, que, diante de tantos males que te fizeram, inclusive
arrebatar do teu lado teu divino Filho, sempre respondeste com o mais magnânimo perdão. Amém!
Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

22º ENCONTRO
“A maior alegria que podemos dar a Maria Santíssima
é a de levar Jesus Eucarístico em nosso peito” (Santo Hilário)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 15,1-8

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Pelos médicos que zelosos cuidam dos doentes, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos que passam fome, nós vos pedimos. R.
Pelos que são vítimas de violência, nós vos pedimos. R.
Pelos doentes e agonizantes, nós vos pedimos. R.
Para que aja justiça em nossa sociedade, nós vos pedimos. R.
Pelos que anunciam a Palavra de Deus, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA, PELAS CRIANÇAS
Ó Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe santíssima, abençoai as nossas crianças, que vos são confiadas.
Guardai-as com cuidado maternal, para que nenhuma delas se perca. Defendei-as contra as ciladas do
inimigo e contra os escândalos do mundo, para que sejam sempre humildes, mansas e puras. Ó Mãe
nossa, Mãe de misericórdia, rogai por nós e, depois desta vida, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do
vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre virgem Maria.
Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

23º ENCONTRO
“Que Nossa Senhora perfume a tua alma e faça com que nela sempre floresçam
novas virtudes” (Santo Padre Pio de Pietrelcina)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 15,9-11

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Por nosso Brasil e seus poderes públicos, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos que lutam contra o aborto, nós vos pedimos. R.
Pelo pelos namorados, nós vos pedimos. R.
Pela paz e verdadeira concórdia entre os povos, nós vos pedimos. R.
Pelos que sofrem pela perda de um ente querido, nós vos pedimos. R.
Pelos idosos, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

SAUDAÇÃO À VIRGEM MARIA (S. FRANCISCO DE ASSIS)
Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita igreja, eleita
pelo Santíssimo Pai celestial, que vós consagrou por seu Santíssimo e dileto Filho e o Espírito Santo
Paráclito. Em vós residiu e reside toda plenitude da graça e todo o bem. Salve, ó palácio do Senhor!
Salve, ó tabernáculo do Senhor! Salve, ó morada do Senhor! Salve, ó manto do Senhor! Salve, ó serva
do Senhor! Salve, ó mãe do Senhor! E salve vós todas, ó santas virtudes derramadas, pela graça e
iluminação do Espírito Santo, nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em fiéis servos de
Deus! Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

24º ENCONTRO
“A Mãe do Senhor é o ícone perfeito da fé, como dirá Santa Isabel:
Feliz de ti que acreditaste” (Papa Francisco)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 15,12-17

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Para que busquemos a humildade, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos desesperados, para que alcancem a esperança, nós vos pedimos. R.
Por todos os trabalhadores, nós vos pedimos. R.
Pelos que sofrem do mal do câncer, nós vos pedimos. R.
Pela união dos desunidos, nós vos pedimos. R.
Pelos cristãos perseguidos no Oriente, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.
AVE, CHEIA DA GRAÇA DE DEUS
Ave, cheia de Saudade! Ave, cheia da Graça de Deus! Ave, cheia de Simplicidade! Ave, cheia do Amor
de Deus! Ave, cheia de Humanidade! Ave, cheia das Promessas de Deus! Ave, cheia de Generosidade!
Ave, cheia do Espírito de Deus! Ave, cheia do Sim! Ave, cheia do Projeto de Deus! Ave, cheia do
Verbo Encarnado! Ave, cheia dos Planos de Deus! Ave, cheia de Libertação! Ave, cheia da Salvação de
Deus! Ave, cheia de Elevação! Ave, cheia da Assunção de Deus! Ave, Maria, ajudai-nos também a
sermos cheios das bênçãos e proteção de Deus. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

25º ENCONTRO
.

"Maria é o caminho mais seguro, o mais curto e o mais perfeito para ir a Jesus"
(São Luís Maria Grignionde Montfort)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 15,18-21
PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Para que aprendamos a viver a caridade, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Por todos os motoristas, nós vos pedimos. R.
Para que cresçamos na paciência com os irmãos, nós vos pedimos. R.
Pelos enfermos que se encontram em fase terminal, nós vos pedimos. R.
Pelos mais pobres e necessitados, nós vos pedimos. R.
Pelos que possuem algum vício, para que sejam libertos, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO À VIRGEM MÃE DA FORTALEZA
Santa Maria da Fortaleza, que diante das adversidades soubeste manter-te firme olhando a
realidade, que parecia tão dura, com o olhar libertador que vê o horizonte da eternidade, digna-te
interceder por mim nestes momentos difíceis e consegue-me o dom da fortaleza, tão necessário para
mim. Que assim seja! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

26º ENCONTRO
“Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria.
Que ela não se afaste dos teus lábios, não se afaste de teu coração”
(São Bernardo de Claraval)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 14,23-29

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:

Pelos que perseguem à Igreja, para que conheçam o amor de Deus, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos irmãos de outras denominações religiosas, para que vivamos no respeito
mútuo, nós vos pedimos. R.
Para que os jovens cultivem a pureza, nós vos pedimos. R.
Pelos que perderam o sentido da vida, nós vos pedimos. R.
Por todas as famílias, nós vos pedimos. R.
Para que crianças não percam a inocência, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
ORAÇÃO À VIRGEM MÃE DA PACIÊNCIA
Mãe da paciência, teu edificante exemplo mostra-nos como obter do amor a paciência superando
as adversidades, as dores e angústias. Ajuda-me a obter a força do Altíssimo que me permita viver como
tu, paciente e com esperança viva. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

27º ENCONTRO
“Assim como o gênero humano foi levado à morte por uma virgem,
foi libertado por uma Virgem” (Santo Irineu de Lyon)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 15,26-16,4a

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Pelos que sofrem alguma enfermidade, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Para que os que sofrem encontrem a alegria, nós vos pedimos. R.
Para que os pais que sofrem pelos filhos sejam consolados, nós vos pedimos. R.
Para que os guardam mágoa e rancor sejam libertos pelo amor, nós vos
pedimos. R.
Por todas as famílias, nós vos pedimos. R.
Pelos angustiados, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.

CONSAGRAÇÃO DA FAMÍLIA À NOSSA SENHORA
Ó Virgem Imaculada, nós vos consagramos hoje o nosso lar e todos os que nele habitam. Que a
nossa casa seja, como a de Nazaré, uma morada de paz e de felicidade na prática da caridade no pleno
abandono à Divina Providência. Sede o nosso modelo, ó Maria, regrai nossos pensamentos, nossos atos
e toda a nossa vida. É bem medíocre o tributo do nosso amor, mas vós aceitareis, pelo menos, a
homenagem de nossa boa vontade. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

28º ENCONTRO
“A piedosa invocação da Virgem Maria é sinal de salvação” (São Bernardo)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 16,5-11

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Pelos que se preparam para à vida consagrada, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos que se preparam para o matrimônio, nós vos pedimos. R.
Pelo aumento das vocações religiosas e missionárias, nós vos pedimos. R.
Pelos que se dedicam às obras missionárias, nós vos pedimos. R.
Por nossa Conferência Episcopal (CNBB), nós vos pedimos. R.
Pelo Conselho Missionário Diocesano (COMIDI), nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DESATADORA DOS NÓS
Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de virem socorro a um filho aflito, Mãe
cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a
imensa misericórdia que existem em teu coração, volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o
emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto
estou amarrado por causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos
seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno poderá
tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa,
por tua graça e teu poder intercessor junto a Teu Filho e Meu Libertador, Jesus, recebe hoje em tuas
mãos este nó (apresenta-se a dificuldade). Peço-te que o desates para a glória de Deus, e por todo o
sempre. Vós sois a minha esperança. Ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus, a
fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade, com Cristo, das minhas
cadeias. Ouve minha súplica. Guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio! Amém!
Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

29º ENCONTRO
"Quando as nossas mãos tocam uma substância aromática, perfumam tudo
o que tocam. Façamos passar as nossas orações pelas mãos
da Santíssima Virgem Maria. Ela as perfumará" (São João Maria Vianney)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 16,12-15

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:

Pelos irmãos e irmãs fiéis ao Evangelho, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Por todo clero, nós vos pedimos. R.
Pelos que se dedicam à ciência e às artes, afim de que contribuam para vossa glória e
o bem-estar de todas as pessoas nós vos pedimos. R.
Pelos doentes e agonizantes, nós vos pedimos. R.
Para que não nos deixes cair em tentação, nós vos pedimos. R.
Para que aprendamos a valorizar a obediência, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA NAZARÉ
Nossa Senhora de Nazaré, mãe do silêncio e da humildade, protege e santifica as nossas famílias.
Envolve-nos no teu manto, comunica-nos a fortaleza da tua fé, a grandeza da tua esperança e a
profundidade do teu amor. Permanece com os que ficam e parte com os que vão. Conforta-nos com o
teu sorriso e enxuga as nossas lágrimas com as tuas carícias de mãe. Amém!
Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

30º ENCONTRO
“Com tal intercessora, quem não terá amorosa confiança? Com Jesus e Maria,
tudo é possível” (Santa Maria Maravilhas de Jesus)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Jo 16,16-20

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Pelas instituições de ensino, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelos teólogos, nós vos pedimos. R.
Pelos agricultores, nós vos pedimos. R.
Pelos professores, nós vos pedimos. R.
Pelos médicos, nós vos pedimos. R.
Pelos universitários, nós vos pedimos. R.
Pelos músicos, nós vos pedimos. R.
Pelos comerciantes, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO Á SAGRADA FAMÍLIA
Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e, confiantes, a vós nos
consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e
cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de
Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão; e quem tiver
sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei
que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no
projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém!
Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

31º ENCONTRO
“Muito grande é o agrado de Nosso Senhor por qualquer serviço que se presta a sua
Mãe e a Sua misericórdia não tem limites” (Santa Teresa de Jesus)

ORAÇÃO INICIAL

Faz-se aqui o sinal da cruz convidando os presentes a rezar a oração abaixo:
Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.
Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém! Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.
MEDITANDO A PALAVRA

Todos são convidados a acolher a Palavra de Deus. Com a Bíblia na mão lê-se o Evangelho do
dia, podendo ser feita uma breve meditação:
Evangelho do Dia: Lc 1,39-56

PRECES

Elevemos a Deus nossas preces, pedindo a intercessão de Nossa Senhora:
Pela Santa Igreja, nós vos pedimos.
R: Mãe do Amor Divino, interceda junto a Deus por nós.
Pelo Papa, pelos bispos e todo o clero, nós vos pedimos. R.
Pelo aumento das vocações religiosas e missionárias, nós vos pedimos. R.
Pelos doentes e agonizantes, nós vos pedimos. R.
Por todas as famílias, nós vos pedimos. R.
Pelas crianças e jovens, nós vos pedimos. R.
Por nossas missões, nós vos pedimos. R.
Por todas as nossas necessidades, nós vos pedimos. R.

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA VISITAÇÃO
Virgem Maria, Mãe de Jesus e minha querida Mãe, invocando-vos sob o título de Nossa Senhora
da Visitação, peço-vos que assim como visitastes vossa prima Isabel, venha visitar minha família, pois
estamos necessitando de muitas graças, que certamente com vossa visita as receberemos. Que com
vosso exemplo possamos ser mais caridosos com nossos irmãos, indo visitá-los e confortá-los em suas
necessidades. Obrigada Mãe, pelo vosso amor para conosco. Amém!
Pai Nosso. Ave Maria. Glória ao Pai.

Neste momento, recita-se ou canta-se a consagração à 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 filho(a)
e propriedade vossa. Amém!
BÊNÇÃO FINAL: O Senhor todo poderoso nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduza à vida
eterna. Amém.

B

endita seja tua pureza

e eternamente seja,
pois todo Deus se recreia em tão graciosa beleza.
A ti, Celestial Princesa, Virgem Sagrada Maria,
ofereço neste dia alma, vida e coração.
Olhai-me com compaixão,
não me deixes, minha Mãe. Amém!
(Salve Rainha, mãe de misericórdia...)

