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 “A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos.” 
Albert Einstein 

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 

Primeira cristã, Maria da luz. Sabias, ó Mãe, amar teu Jesus 
Primeira cristã, Maria do amor, soubeste seguir teu Filho e Senhor 
 
Nossa Senhora das milhões de luzes 
Que o meu povo acende pra te louvar 
Iluminada, iluminadora 
Inspiradora de quem quer amar 
E andar com Jesus 
E andar com Jesus 
E andar com Jesus 
E andar com Jesus 
 

DIA 24 – NOSSA SENHORA DA PAZ1 

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

para comercialização. 

Maria na vida do povo 
SUBSÍDIO PARA ORAÇÃO E REFLEXÃO  
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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 devoção à Nossa Senhora da Paz surgiu no século XI em Toledo, na Espanha, depois que cristãos e mouros selaram a 
paz. Depois da reconciliação, houve uma procissão que entrou triunfante na cidade e, dirigindo-se à catedral, rendeu graças à 
Virgem Maria por haver trazido a paz a Toledo. A fim de perpetuar essa pacificação, foi instituída a festa de Nossa Senhora da 
Paz. 
 
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 – Jo 20,19-21. (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.: A paz é grande dom de Deus. Todos desejamos viver em paz com Deus, com as pessoas, com a natureza e com nós 
mesmos. Muitas vezes, porém, esse desejo não chega a concretizar-se. Estão aí as guerras entre os povos; a violência reinando 
nas cidades e no campo, provocada pela injustiça social; o desentendimento se impondo nas comunidades e nas famílias... O 

                                                                                                                                                                                                                                     
 



 

3 

desejo de Deus é o da paz entre as pessoas. Que Nossa Senhora da Paz nos anime e incentive, para que busquemos 
continuamente esse grande dom. Saudemos à Senhora da Paz, 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 paz no mundo. 
 
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.: Pai Celeste, por vosso amado Filho quisestes dar com abundância a paz aos homens. Concedei-nos, por intercessão da 
sempre Virgem Maria, invocada com o título de Senhora da Paz, a desejada tranquilidade aos nossos tempos, para na paz 
formarmos uma só família, da qual vós sois o Pai, e permanecermos sempre unidos pelo amor fraterno. 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. 
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CANTO FINAL 

 

Quem é essa mulher/ Tão formosa, vestida de sol/ 
Quem é essa mulher/ Tão bonita como o arrebol/ 
Quem é essa mulher/ Coroada com estrelas do céu/ 
Quem é essa mulher/ De sorriso meigo, doce como o mel. 
 
É Maria, a Mãe de Jesus/ É Maria, a Senhora da luz! (Bis). 
 
Quem é essa mulher/ De ternura expressa no olhar/ 
Quem é essa mulher/ Braços fortes, rainha do lar/ 
Quem é essa mulher/ Que aceitou dar ao mundo a Luz/ 
Quem é essa mulher/ Que carregou em seu ventre Jesus. 
 
Quem é essa mulher/ Companheira de caminhada/ 
Quem é essa mulher/ Companheira em nossa jornada/ 
Quem é essa mulher/ Que nos mostra a face de Deus/ 
Quem é essa mulher/ Que caminha junto com o povo seu. 
 
Quem é essa mulher/ Que se faz mãe, com todas as mães/ 
Quem é essa mulher/ Que é senhora que é serva, que é mãe/ 
Quem é essa mulher/ Mãe do povo, auxílio na cruz/ 
Quem é essa mulher/ É a mãe de Deus, a Senhora da luz. 


