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“Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos ouvi-las propiciamente e de 

me alcançar a graça que Vos peço”. 

 

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 

Singela doce e pura, Maria de José, 
Mãe terna e escolhida, és Mãe leal da fé. 
Seu nome é Maria de Deus. 
 
Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. 
Olhos voltados para o céu e por Ele construir a nova vida. 
 
Mãe da obediência, da graça e do amor. 
Que os homens se encontrem no Filho desta flor. 
Seu nome é Maria de Deus. 
 
Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. 
Olhos voltados para o céu e por Ele construir a nova vida. 
A nova vida. 
 
 

Maria na vida do povo 
SUBSÍDIO PARA ORAÇÃO E REFLEXÃO  

NO MÊS DE MAIO – DIA 25 
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DIA 25: NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO1 

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 a Nossa Senhora de Caravaggio surgiu após uma aparição da Virgem Santíssima a uma jovem camponesa 
chamada Joaneta, que foi casada contra a vontade e sofreu muito nas mãos do marido. Depois de ser espancada pelo esposo, 
quase sem condições físicas, foi recolher o feno. Nesse momento, Nossa Senhora, de quem ela era muito devota, lhe apareceu. 
Tal fato ocorreu em 1432, na aldeia de Caravaggio, perto de Milão. A devoção a esse título de Nossa Senhora  foi trazida ao 
Brasil pelos imigrantes italianos e se espalhou principalmente no sul do país. Ela é padroeira da diocese de Caxias do Sul (RS), e 
sua festa é comemorada no dia 26 de maio. 
 

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 – Lucas 11, 27-28. (Leia o trecho bíblico de sua própria bíblia) 

 

                                                           
1Fonte: 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.: Maria de Caravaggio denuncia a violência e opressão que as mulheres ainda hoje sofrem nas mãos de maridos cruéis e 

desumanos. A Palavra de Deus une filhos e filhas em torno de uma mesma família, ensinando a viver unidos na paz, na 

fraternidade e no bem-querer. Que a Virgem de Caravaggio seja o sinal da conversão da violência para a mansidão. Saudemos a 

Senhora de Caravaggio, 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 por todas as mulheres que 
sofrem violência doméstica. 
 
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 puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixásseis de socorrer e consolar a quem vos 
invocou e visitou no vosso Santuário, implorando a vossa proteção e assistência; assim, pois, animado com igual confiança, 
como a Mãe amantíssima, a vós recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso de meus pecados humildemente me prosto a 
vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos ouvi-las propiciamente e de me alcançar a 
graça que vos peço. 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 

 
Vem Maria, vem, vem nos ajudar neste caminhar 
Tão difícil, rumo ao Pai. (bis) 
 
Vem, querida Mãe, nos ensinar 
A ser testemunhas do amor 
Que fez do teu Corpo sua morada 
Que se abriu pra receber o Salvador. 
Nós queremos, ó Mãe, responder 
Ao amor do Cristo Salvador Cheios de ternura 
colocamos confiantes em tuas mãos esta oração. 

 


