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“Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia! Porque Aquele que merecestes trazer em vosso seio, 

Aleluia! Ressuscitou, como disse.  

Aleluia! Rogai por nós a Deus. Aleluia!” 

 

 PREPARANDO O AMBIENTE 

Prepare carinhosamente um singelo altar com uma imagem de Nossa Senhora, a bíblia aberta no 

trecho do Evangelho proposto para esse dia, um vasinho de flores, um porta-retrato com a foto de sua 

família, um terço e uma vela acesa.  

CANTO INICIAL 

 

Maria de Nazaré, Maria me cativou 

Fez mais forte a minha fé 

E por filho me adotou. 

Às vezes, eu paro e fico a pensar, 

E, sem perceber, me vejo a rezar, 

E meu coração se põe a cantar, 

Pra Virgem de Nazaré  

 

Menina que Deus amou e escolheu 

Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. 

Maria que o povo inteiro elegeu 

Senhora e Mãe do Céu. 

 

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus! 

Maria na vida do povo 
SUBSÍDIO PARA ORAÇÃO E REFLEXÃO  

NO MÊS DE MAIO – DIA 12 
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Dia 12 – NOSSA SENHORA RAINHA 1 

Saudação Inicial 

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

Dir.: A graça de Deus, nosso Pai, o amor e a ternura de Jesus, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 

Todos: Bendito seja Deus, que nos reúne em seu amor. 

 

BREVE HISTÓRICO 

Leitor: Esta memória devocional mariana foi instituída em 1955, pelo papa Pio XII. Porém, o título de “rainha” foi dado a Maria 

por Santo Efrém, o sírio. Celebra-se esta memória de Maria no dia 22 de agosto, dias depois da assunção. Anos atrás, era 

celebrado no dia 31 de maio, como coração da singular devoção mariana do mês a ela dedicado. Maria é rainha, porque é mãe 

de Cristo, o rei. Ela é rainha, porque excede todas as criaturas em santidade, como disse Dante: “Ela encerra toda a bondade 

das criaturas”. Maria é rainha, que serve, que se doa, a exemplo de seu Filho Jesus, e como nos relata o evangelho da visita a 

Isabel (Lc 1, 39-45). A realeza de Maria está relacionada com a de seu Filho. 

CANTO À PALAVRA 

Quero que faças em mim,/ segundo a tua Palavra, Senhor./ 

Quero dizer sempre sim/ ao teu projeto de Amor. 

 

PARA REFLETIR 

Leitura bíblica – Apocalipse 12, 1-6. (Leia o trecho bíblico de sua própria bíblia) 

 

                                                           
1
Fonte: Liturgia Diária, Ano III - Nº 29 - Maio de 1994 - Paulus. Material cedido gratuitamente. Proibido a reprodução impressa 

para comercialização. 
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Momento de silêncio e oração pessoal. Seria muito oportuno se cada membro da família repetisse alguma palavra ou frase que mais lhe 

chamou a atenção na leitura do trecho do Evangelho. 

 

Dir.: O papa João Paulo II diz: “A mãe de Cristo foi glorificada como ‘rainha do universo’. Ela, que na anunciação se definiu como 

escrava do Senhor, permaneceu fiel ao que este nome exprime, durante toda a sua vida terrena, confirmando, desse modo que 

era uma verdadeira discípula de Cristo, o que destaca fortemente o caráter de serviço da sua missão: ‘o Filho do homem não 

veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos’. Por isso, Maria tornou-se a primeira entre aqueles 

que, ‘servindo a Cristo também nos outros, conduzem os seus irmãos, com humildade e paciência, àquele rei, a quem servir é 

reinar’ (LG, 36), e alcançou plenamente aquele estado de liberdade real, que é próprio dos discípulos de Cristo: servir quer dizer 

reinar... A glória de servir não deixa de ser a exaltação real de Maria; assunta aos céus, ela não suspende o seu serviço salvífico. 

Para os próximos dias, em sintonia com o pedido do Papa Francisco, para que nossas famílias se acheguem mais junto à Maria 

nesse mês de maio, vamos recitar, no santuário dos nossos lares, a Ladainha de Nossa Senhora, e, com essa oração, 

continuarmos a clamar a Deus, pela intercessão da Mãe do Céu: o fim da pandemia do Corona vírus, causa de tantos 

sofrimentos, tribulações e mortes. 

 
Dir.: Senhor, tende piedade de nós  
Todos: Senhor, tende piedade de nós 
Dir: Cristo, tende piedade de nós 
Todos: Cristo, tende piedade de nós 
Dir.: Senhor, tende piedade de nós 
Todos: Senhor, tende piedade de nós 
Dir.: Cristo, ouvi-nos 
Todos: Cristo, ouvi-nos 
Dir: Cristo, atendei-nos 
Todos: Cristo, atendei-nos 
Dir.: Deus Pai do céu, 
Todos: Tende piedade de nós 
Dir.: Deus Filho, Redentor do mundo,  
Todos: Tende piedade de nós 
Dir.: Deus Espírito Santo,  
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Todos: tende piedade de nós 
Dir.: Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 
Todos: tende piedade de nós 
 
 
 
Dir.: Santa Maria / Todos: rogai por nós. 
Santa Mãe de Deus,... 
Santa Virgem das virgens,... 
Mãe de Cristo,... 
Mãe da Igreja ... 
Mãe da divina graça, ... 
Mãe puríssima,  
Mãe castíssima,  
Mãe sempre virgem, 
Mãe imaculada,  
Mãe digna de amor,  
Mãe admirável,  
Mãe do bom conselho,  
Mãe do Criador,  
Mãe do Salvador,  
Virgem prudentíssima, 
Virgem venerável, 
Virgem louvável,  
Virgem poderosa,  
Virgem clemente,  
Virgem fiel, 
Espelho de perfeição,  
Sede da Sabedoria,  
Fonte de nossa alegria,  

Vaso espiritual,  
Tabernáculo da eterna glória, 
Moradia consagrada a Deus,  
Rosa mística,  
Torre de Davi,  
Torre de marfim, 
Casa de ouro, 
Arca da aliança, 
Porta do céu, 
Estrela da manhã, 
Saúde dos enfermos, 
Refúgio dos pecadores,  
Consoladora dos aflitos, 
Auxílio dos cristãos, 
Rainha dos Anjos,  
Rainha dos Patriarcas, 
Rainha dos Profetas, 
Rainha dos Apóstolos, 
Rainha dos Mártires, 
Rainha dos confessores da fé, 
Rainha das Virgens, 
Rainha de todos os Santos, 
Rainha concebida sem pecado original, 
Rainha assunta ao céu, 
Rainha do santo Rosário, 
Rainha da paz. 

 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. 



 

5 

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo 
 
Dir.: Queremos rezar essa dezena do terço (ou esse terço) pelas intenções do Santo padre, o Papa Francisco, pelos médicos, 
enfermeiros, cuidadores, ou seja, por todos os que trabalham na área da saúde e estão na linha de frente contra a pandemia. 
 
Pai nosso.... 
Ave Maria... (10 x) (Pode-se recitar o terço completo, contemplando os mistérios propostos para o dia) 

Dir.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
ORAÇÃO 

 
Todos: Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A 

vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a 

nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente! Ó piedosa! Ó doce sempre 

virgem Maria.  

Dir.: Rogai por nós, santa mãe de Deus. 

Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 

BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

Dir.: Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 
Todos: Amém. 
 
Dir.: Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe nos caminhos da vida. 
Todos: Graças a Deus 
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CANTO FINAL 

 

Se um dia um Anjo declarou 

Que tu eras cheia de Deus, 

Agora, penso quem sou eu 

Para não te dizer, também 

Cheia de graça, oh mãe 

Cheia de graça, oh mãe, 

Agraciada 

 

Se a palavra ensinou 

Que todos hão de concordar 

E as gerações te proclamar, 

Agora, eu também, direi 

Tu és bendita, oh mãe, 

Tu és bendita, oh mãe, 

Bem-aventurada 

 

Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, 

A lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa 

 

Não há como se comparar, perfeito é quem te criou. 

Se o criador te coroou, 

Te coroamos, oh mãe, 

Te coroamos oh mãe, 

Te coroamos, oh mãe 

Nossa rainha (2x) 


