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Nossa Senhora da Penha, em cujas mãos Deus depositou os tesouros das suas graças e favores. Eis-me 

cheio de esperança, solicitando com humildade a graça de que hoje necessito! 
 

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 

Eu era pequeno, nem me lembro 
Só lembro que à noite, ao pé da cama 
Juntava as mãozinhas e rezava apressado 
Mas rezava como alguém que ama 
Nas Ave-Marias que eu rezava 
Eu sempre engolia umas palavras 
E muito cansado acabava dormindo 
 

Mas dormia como quem amava 
Ave-Maria, Mãe de Jesus 
O tempo passa, não volta mais 
Tenho saudade daquele tempo 
Que eu te chamava de minha mãe 
Ave-Maria, Mãe de Jesus 
Ave-Maria, Mãe de Jesus 

DIA 27 – NOSSA SENHORA DA PENHA 

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. 

 

Maria na vida do povo 
SUBSÍDIO PARA ORAÇÃO E REFLEXÃO  

NO MÊS DE MAIO – DIA 27 
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BREVE HISTÓRICO 

Leitor: A devoção à Nossa Senhora da Penha teve início na França, por volta de 1434, quando a virgem apareceu a um monge 

chamado Simão Vela, numa íngreme e escarpada montanha, chamada Penha de França. Aí seria construído, anos mais tarde, o 

primeiro santuário mariano do mundo, inclusive no Brasil, trazido pelos portugueses. É a padroeira da cidade de São Paulo. 

Penha quer dizer penhasco, lugar de acesso difícil. 

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: Judite 13, 18-20. (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.: É, principalmente, nos momentos mais difíceis, mais íngremes, que buscamos proteção e ajuda de alguém. Nossa Senhora 
da Penha nos ampare e acompanhe em todos os perigos, venham de onde vierem. Saudemos à Virgem Maria, sob o título de 
Senhora da Penha 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, por todos os que estão 
afastados dos caminhos da fé e pelo fim da pandemia. 
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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.: Virgem santíssima, Nossa Senhora da Penha, sois a consoladora dos aflitos. Infundi em nossos corações o conforto e o 

alívio. Sois a nossa esperança. Em vós depositamos a nossa confiança e esperamos da vossa bondade o lenitivo para as dores 

que nos acabrunham. Assisti-nos neste vale de lágrimas. Enxugai-nos o pranto, para que, na paciência e na conformidade com a 

vontade de Deus, possamos merecer as vossas bênçãos e as de Jesus, vosso filho. 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 

 

Depois fui crescendo, eu me lembro 

E fui esquecendo nossa amizade 

Chegava lá em casa chateado e cansado 

De rezar não tinha nem vontade 

Andei duvidando, eu me lembro 

Das coisas mais puras que me ensinaram 

Perdi o costume da criança inocente 

Minhas mãos quase não se ajuntavam 

O teu amor cresce com a gente 

A mãe nunca esquece o filho ausente 

Eu chego lá em casa chateado e cansado 

Mas eu rezo como antigamente 

Nas Ave-Marias que hoje eu rezo 

Esqueço as palavras e adormeço 

E embora cansado, sem rezar como eu devo 

Eu de Ti Maria, não me esqueço 


