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“O braço do meu Filho está muito pesado por causa do pecado dos homens”. 

 

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 

 
1- Nossa Senhora implora por nós junto ao Filho seu. 
Nossa Senhora pede uma benção que vem de Deus. 
Nossa Senhora é mãe, em Belém e também lá na cruz. 
Chora, mas crê na vida que vê, a Mãe do Senhor Jesus. 
 
Ave Maria, Nossa Senhora, roga noite e dia 
pelo teu povo que chora, 
roga noite e dia pelo teu povo que chora. 
 
2-Nossa Senhora implora ao mundo que esquece Deus. 
Nossa Senhor pede com carinho aos filhos seus: 
rezem com devoção a oração que meu Filho ensinou, 
e sejam fiéis, na vida e na cruz, ao Nosso Senhor Jesus 
 
 

Maria na vida do povo 
SUBSÍDIO PARA ORAÇÃO E REFLEXÃO  

NO MÊS DE MAIO – DIA 23 
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DIA 23 – NOSSA SENHORA DE SALETE1 

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 devoção deriva de uma aparição de Nossa Senhora a dois pastorinhos, Maximino e Melânia, na aldeia de Salete, na 
França, enquanto tomavam conta do gado, a 19 de setembro de 1846. Nossa Senhora pediu orações pela conversão dos 
pecadores. A Virgem falou: “O braço do meu Filho está muito pesado por causa do pecado dos homens”. O primeiro santuário 
em Salete ficou pronto em 1879. É um santuário austero e modesto, que parece feito para a penitência. 
 
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 – Mateus 27, 33-37. (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. 

 

                                                           
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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Dir.: Maria sentiu profundamente os sofrimentos que Jesus assumiu para nossa salvação. Com a morte de Jesus na cruz veio a 
redenção, mas a humanidade continua pecadora. O pecado dos homens continua pesando sobre o Filho de Maria e sobre todos 
os filhos e filhas de Deus. Principalmente o povo mais simples e pobre é que sofre as maiores consequências dos pecados da 
sociedade de hoje. A devoção à Senhora da Salete continua ainda hoje a denunciar essas injustiças sociais. Saudemos à Senhora 
de Salete, com a oração da Salve Rainha: 
 
Todos: Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos os degradados 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 de 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. Amém. 
 
Dir.: Rezemos essa dezena do terço (ou esse terço) nas intenções do Santo padre, o Papa Francisco e pela conversão do coração 
humano ao Senhor, Deus da vida e da misericórdia. 
 
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 

 
Dir.: Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete das lágrimas que derramastes por nós no calvário. Lembrai-vos também dos 
cuidados que tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede se, depois de 
tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, 
suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, volvei vosso coração para vosso Filho. 
Alcançai-nos a graça de amar a Jesus acima de tudo e de vos consolar para uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor 
de nossos irmãos. Assim seja. Amém. 
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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 

 

Uma entre todas foi a escolhida:  
foste tu Maria, serva preferida. 
Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. 
 
Maria, cheia de graça e consolo, 
venha caminhar com teu povo. 
Nossa Mãe sempre serás. (bis) 
 
Roga pelos pecadores desta terra, 
roga pelo povo que em seu Deus espera. 
Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. 

 


