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“Salve Maria, mãe de Deus, venerável tesouro do mundo, lâmpada inextinguível, coroa da virgindade, cetro 

da justa doutrina, templo indestrutível, lugar daquele que lugar nenhum pode conter, mãe e virgem, por 

quem, nos Santos Evangelho, é proclamado ‘bendito aquele que vem em nome do Senhor’”  

(Cirilo de Alexandria). 

 PREPARANDO O AMBIENTE 

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

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

sua família, um terço e uma vela acesa.  

CANTO INICIAL 

Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás 

Contigo pelo caminho, Santa Maria vai 

 

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem 

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem 

 

Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão, 

Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar 
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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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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: A Basílica de Santa Maria, em Roma, foi consagrada em honra de Nossa Senhora, e oferecida ao povo de Deus, pouco 

depois do Concílio de Éfeso (431), que proclamou a divina maternidade de Maria.  É a primeira igreja em sua honra no ocidente, 

dedicada em meados do século IV pelo Papa Libério.  Este se viu motivado por uma miraculosa caída de neve a 5 de agosto.  Por 

isso, a basílica é também chamada Liberiana e Nossa Senhora das Neves.  É a maior igreja mariana de Roma, como o próprio 

nome diz.  É memória facultativa, celebrada no dia 5 de agosto. 
 

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 – Atos 1,12-14. (Leia o trecho bíblico de sua própria bíblia) 

 

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.: 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, 
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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,  
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,  
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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. 
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, e por todos os 
desempregados. 
 
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: Maria, mãe dos mortais, acolha as nossas preces acolhes.  Escuta, pois, os nossos ais.  Olha sempre para nós.  Vem nos 

socorrer, se do crime o laço vil nos envolve.  A sua mão redime e dissolve a nossa culpa.  Vem nos socorrer, se do mundo o 
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brilho vão nos seduz a abandonar, num segundo, a estrada que ao céu conduz.  Vem nos socorrer, quando a doença prostrar 

nossa alma e nosso corpo.  Vejamos, com doce calma, a eternidade chegar.  Assim seja. Amém. 

 

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 
 

CANTO FINAL 

 

Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar 

Luta por um mundo novo de unidade e paz 

 

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem 

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem 

 

Se parecer tua vida inútil caminhar, 

Lembra que abres caminho, outros te seguirão 

 


